
KRISLAI
Jau tik šnipas 
Kaimas ir Miestas. 
Mes Visai Bešališki. 
Gal ir Pasidarbavo.

Rašo A. B.

Jau ir trockistų “N. G.” 
pripažįsta, kad generolo 
Krivickio nebėra. Liko tik
tai Šmelka Ginsberg.

Strazdas sako, kad Gins
berg buvęs Sovietų valdžios 
šnipas ir todėl taip viską 
sužinojęs.

Taigi, generolas pavirto 
šnipu. “N. G.” pirmiau ap
gaudinėjo savo skaitytojus 
generolu, o\ dabar šnipu. 
Įrankių visai' nesirenka.

Šarlataną pasigavo, vieną 
dieną jį krikštija generolu, 
o kitą diehą šnipu. Vis tiek 
Strazdui jo žodis yra taip 
geras, kaip auksas.

Miestas nustojo žavėjęs 
kaimą, nes kaime socializ
mas sukūrė smagų ir kul
tūringą gyvenimą.

Toks dabar yra vaizdas 
Sovietų Sąjungoje. ‘Valstie
čiai iš kolektyvų nebesiver
žia miestuosna. Atėjus va
sarai, procesas eina kiton 
pusėn. Miestų darbininkai 
nori patraukti į kolektyvus 
ir ten padirbėti ant šviežio 
oro, po karštais, gaivinan
čiais saulės spinduliais.

Iš seno kaimo žmonės 
veržėsi į miestus todėl, kad 
kaimas buvo tamsus, duš- 
nus ir purvinas.

Mes esame giliai įsitikinę, 
kad vietos pilnai užtenka 
visiems pašalpiniams susi
vienijimams: Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui, Lie
tuvių Susivienijimui Ameri
koje ir Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimui. Tegul 
jie visi gyvuoja ir bujoja.

Dabartiniai SLA karšti 
ginčai dėl Centro kėlimo 
yra blogas apsireiškimas. 
Mes jiems nepritariame ir 
juose nenorime imti dalyvu- 
mo. Vienaip, ar kitaip, bu
vo galima gražiuoju tą 
klausimą išrišti.

Organizacijai ginčai ken
kia. O tai žala visai lietu
vių visuomenei, kurią rei
kia ne erzinti, bet vienyti.

Tuos ginčus reikia baigti 
civilizuotai. Toliau juos leis
ti negalima. Įsitrauks į 
teismus, o nuo to nukentės 
visa organizacija, keturioli
ka tūkstančių narių.

Tūli tautininkai perdaug 
užsispyrę ir griebiasi visai 
neleistinų priemonių, idant 
pastoti kelią Centro perkė
limui į Pittsburghą. Jie tu
rėtų suprasti, kad teismai 
tokiuose atsitikimuose tik
tai meškiškai gali patar- 

. nauti organizacijai.
Ar negali visi ginčuose 

įvelti ponai susieiti ir tą 
karą baigti?

Kai kas jau spėja, kad 
submarine “Squalus” pa
skandinime veikė fašistinio 
sabotažninko ranka.

Kol kas dar sunku tikrai 
pasakyti. O gal koks nors 
Hitlerio pasamdytas juoda
šimtis ir papildė tą baisią 
kriminalystę? Tokiems su
tvėrimams jokia krimina- 
lystė nėra per baisi.

Žiūrėkite, kokių masinių 
žmogžudysčių nazių pasam-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Gerai Sekasi Lietuvos 
Pavilionui Pasauli

nėje Parodoje
New York, gegužės 26 d. 

—Lietuvos Paviljonas Pa
saulinėje Parodoje turi di
delį pasisekimą. Pas. Paro
dos Vadovybė gavo kelis 
prašymus iš įvairių mokyk
lų atsiųsti Lietuvos sky
riaus eksponatų - parodinių 
daiktų nuotraukų. Genera
linis konsulatas gavo tokį 
prašymą net iš Quebec, Ca
nada, iš oficialios įstaigos, 
prašant įvairių Lietuvos 
eksponatų nuotraukų.

Tą laišką rašęs Žemės 
Ūkio Ministerijos valdinin
kas nurodo, kad jį nustebi
no Lietuvos pažanga žemės 
ūkio srityje ir kad iš Lietu
vos daugelis senų valstybių 
galėtų imti pavyzdį.

Gegužės 26 d. New Yor- 
ko Miesto Public School mo
kytojų suvažiavime konfe
rencijos pirmininkas reko
mendavo mokytojams būti
nai aplankyti Lietuvos Pa
viljoną, kur jie ras sau 
daug naudingos medžiagos. 
Paviljonas gausiai lanko
mas.

Cechai Kariškiai Siūlosi 
į Lenkijos Armiją 

Prieš Vokietiją
Varšava. — Aplinkiniais 

keliais į Lenkija atvyko bu
vęs Čechoslovakijos armijos 
generolas Lev. Prchala. 
Jis nori, kad Lenkija ir kiti 
neinantieji su Vokietija 
kraštai priimtų į savo ar
mijas buvusius čechoslova
kijos oficięrius ir kareivius. 
Šie kariškiai galėtų sudaryt 
ir savus legionus žinyboje 
tų kraštų, vyriausybės. Gen. 
Prchala sako, kad tie ce
chai iš paskutiniosios kovo
tų prieš Vokietiją, jeigu kil
tų karas su naziais.

Jis praneša, jog Čecho- 
slovakijoj kuriasi vis plates
nis žmonių . bruzdėjimas 
prieš nazius - pavergėjus. 
Gen. Prchala sako, kad hit
lerininkai būtų davę jam 
gerai apmokamą tarnybą, 
jeigu jis būtų sutikęs nuo
lankauti jiem, kaip čecho- 
slovakų išdavikas gen. Jan 
Syrovy, buvęs Čechoslova
kijos ministeris pirminin
kas.

Lėktuvas Užmušė Plaukio
jantį Baloje Vaiką

Greensburg, Pa. — Lėk
tuvas, vairuojamas D. Pa- 
tersono, krisdamas nučiuo
žė į balą, kur plaukiojo du 
vaikai, ir vieną vaiką už
mušė, o kitą pavojingai su
žeidė. Pats lėktuvo vairuo
tojas išliko visai nesužeis
tas.

dyti trockistiniai šnipai pri
darė Sovietų Sąjungoje, kol 
jie tapo sučiupti ir begai- 
lestingai išnaikinti.
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Chinai Nuvijo Japo
nų Divizijas 125 

MyliasAtgal
Japonai Nuodingomis Dujomis Atakuoja Chinus Pietuose; 

Chinai Vis Atsilaiko Srityje Didmiesčio Kantono
Kanton, Chinija. — Jau 

kelios dienos kaip šėlsta ne- 
atlaidžios kautynės tarp ja
ponų ir chinų ties Siho mie
stu, į pietų vakarus nuo 
Kantono. Japonai čia varto
ja daugius mirtinų karo du
jų (gesų) prieš chinus, nes 
kitais pabūklais jie vis ne
pajėgia atlaužt chinus at
gal Siho apylinkėj.

Chungking, C h i n i ja. —

GERIAU KARIAUT IR GINTIS, NEGU 
PASIDUOT PAVERGIMUI, SAKO AME
RIKOS AMBASADORIUS FRANCIJAI
Paryžius. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius Wm. 
C. Bullitt, kalbėdamas ati
darant Amerikiečių Legio
no paminklą Neiųjly kapi
nėse, pareiškė:

“Amerikiečiams, kaip ir 
visoms didžiosioms tautoms 
vakariniame pasaulyje, ka
ras yra mažiaus baisus, ne
gu pasidavimas pavergi
mui.”

Bullitt pakartojo žodžius 
garsaus Amerikos revoliu- 
c i n i o p a t r ioto Patricko 
Henry’o, “duokite man lais
vę arba duokite man mir
tį.”

“Mes užjaučiame visas 
tautas, kurios, nežiūrint 
kas jos būtų, pasirenka ge
riau kovot už savo laisvę, o 
negult po užkariautojo pa
du,” sakė ambasadorius 
Bullitt. ^A

Francijos ministeris pir
mininkas Daladier, ten pat 
kalbėdamas, užreiškė, kad 
Franci j a pasiryžus pasiau- 
kot taikos išlaikymui ir

Newark, N. J.
Svečio iš Lietuvos J. Jur

ginio Kalba ir Sietyno 
Dainos

Juozas Jurginis, žymus 
laikraštininkas, tik ką at
vykęs iš Lietuvos, sakys 
kalbą apie Lietuvos kultū
rinius atsiekimus; kalbės 
Šv. Jurgio Draugystės Sve
tainėje, 180 New York 
Ave., Newarke, N. J., šį 
ketvirtadienį, birželio-June 
1 d., pradedant nuo 8 vai. 
vakare.

Prie Jurginio kalbos bus 
koncertinė programa, kur 
dainuos Sietyno' Choras, va
dovaujamas B. Šalinaitės.

Visi newarkifcciai, atsi
lankykite, išgirskite šią 
svarbią kalbą ir pasidžiaug- 
kite gražiomis dainomis.

Visus kviečia
SIETYNO CHORAS.

Chinų armijos atmetė japo
nus jau 125 mylias atgal 
Hupeh ir Honan provincijo
se. Trys japonų divizijos, 
apie 50 iki 60 tūkstančių 
kareivių vis dar neįstengia 
atsilaikyt ten prieš atakuo
jančius chinus. <yiename tik 
mūšyje ant sienos tarp Hu
peh ir Honano provincijų 
chinai nukatalijo 800 japo
nų.

“pagelbėt draugiškoms ša
lims, jeigu jos būtų užpul
tos.” ,

Penna. Seimelis Nutarė 
Suregistruot Nepi- 

liečius Ateivius
Harrisburg, Pa.—Repub-“ 

likonai Pęnnsylvanijos sei
melyje pervarė tarimą su
registruot nepiliečius atei
vius toj valstijoj. Tarimas 
perduotas republikonui gu
bernatoriui James’ui pasi
rašyti. Tada tarimas taptų 
įstatymu. Demokratai sei
melio atstovai ir senatoriai 
kovojo prieš tokį registraci
jos įstatymą kaipo “neame- 
rikonišką.”

Seimelio tarimas reika- 
I Jauja, kad visiem suregis- 
truotiem nepiliečiam būtų 
išduota tam tikros kortos. 
Jos kaštuotų po dolerį, ir 
tie ateiviai turėtų visada 
nešiotis šias kortas ir paro
dyti jas policijai ir kitiem 
valdininkam pagal pareika
lavimą. Jei kuris ateivis ne
išpildytų tokio patvarkymo, 
būtų baudžiamas po $10 ar
ba 10 dienų kalėjimo kiek
vieną kartą.

Nuo registravimosi būtų 
paliuosuoti tik tokie atei
viai, kurie ' be pertraukos 
išgyveno 31 metus šioje ša
lyje ir kurių sūnūs ar duk
terys tarnavo Amerikai ka
re ir niekada nebuvo nu
teisti už jokį kriminalį nu
sikaltimą.

Pęnnsylvanijos seimelio 
tarimas įsako susiregistruo- 
ti visiem kitiem nepilieęiam 
virš 18 metų amžiaus, ku
rie nėra išsiėmę pirmųjų 
pilietinių popierų (aplikaci
jos) arba kurie netaps ar 
negalės tapt Amerikos pi
liečiais iki 1942 metų sau
sio 1 d.

Lietuvos Krepšininkai Vėl 
Laimėsią Europos 

Meisterio Vardą
Kaunas, gegužės 26 d. — 

Lietuvos krepšininkai (bas
ke t b o liniukai) laimėjo 
prieš Latviją, Estiją, Lenki
ją, Francūziją ir Vengriją. 
Neabejotina, kad Lietuva ir 
šį kartą liks Europos mei
steris, kaip sako oficialis 
pranešimas iš Kauno.

N. Y. Valstijos Guberna
torius Pasirašė Vieną 
Gerą Biliy, Kitą Blogą

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman pasirašė sei
melio padarytą tarimą, ku
ris uždraudžia “viešai vil
kėti uniforminius drabu
žius, panašius į uniformas 
valdiškų ar pusiau - valdiš
kų jėgų, bet kurios sveti
mos šalies.” Šis tarimas, 
dabar jau įstatymas, yra 
p i r m učiausiai atkreiptas 
prieš uniformuotus vokie
čius nazius, priklausančius 
Bundui.

Bet gubernatorius blogai 
padarė, kad pasirašė vals
tijos seimely j pervarytą 
tarimą (Devaney bilių) 
prieš politiniai pažanges
nius žmones ir uždraudžia 
priimt į civilę tarnybą ir į 
viešųjų mokyklų mokytojus 
“tokius asmenis, kurie (būk 
lai) skelbią nuvertimą” 
Amerikos valdžios “per 
prievartą.”

G u b e rnatorius Lehman, 
pasirašydamas šį bilių, tei
sinosi, būk jis “nekenksiąs” 
pilietinei žmonių laisvei. 
Nes bilius, be kitko, sako, 
kad bus pavesta teismam 
spręst, ar žmogus skelbė, 
kad reikią prievarta nu
griaut šios šalies valdžią, 
ar ne.

Bet republikonai džiau
giasi šiūom biliu, — įstaty
mu, kaipo* įrankiu prieš 
“raudonuosius,” tai yra vi
sus politiniai pažangius 
žmones.

Japonai Giriasi Nukirtę “42” 
Mongolijos Lėktuvus

Tokio. — Japonijos val
džia skelbia, būk .Išlaukinės 
Mongolijos Liaudiškos Res
publikos “sovietiniai” or
laiviai ir tankai ir mongo
lų kariuonįenė “mėginę įsi- 
briaut” į Manchukuo, Japo
nijos vhldomą kraštą; bet 
sako, būk japonai-mandžu- 
rai nukirtę žemyn “42 iš 
100” tų “sovietinių” lėktu
vų ir atmušę mongolus, nu
kaudami “150” jų. O iš ja
ponų pusės, girdi, žuvęs 
“tik vienas” orlaivis.

Maskva. — čia nėra pa
tvirtinimo skelbiamoms ja
ponų “žinioms” apie jų gin
kluotus susikirtimus su 
Liaudiškąja Mongolija.

ORAS
Šį trečiadienį giedra ir 

šilčiau.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Anglija ir Franci j a 
Dvejoja Kas Liečia 
Danzigo Gynimą

Pranešama, Kad Angly ir Prancūzu Politikierai Įkalbinėją 
Lenkijai Leist Hitleriui Užimt Danzigą

Danzig. — Netikėtai su
grįžo Tautų Lygos komisio- 
nierius Danzigui, profeso
rius Kari. J. Burckhardt. 
Kai kurie “politiniai tėmy- 
tojai” Danzige spėja, kad 
Anglija ir Franci ja sugrą
žino čion Burckhardtą “tar- 
pininkaut” tarp Lenkijos ir 
Vokietijos kas liečia ginčus 
dėl'Danzigo ir Pomorzės, 
Lenkų Koridoriaus.

KEBLUS DARBAS 
IŠKELT NUSKENDU

SI SUBMARINE
Portsmouth, N. H.—Am

erikos karo laivyno narū
nai (tam tikruose saugumo 
apvalkuose) nusileidžia 240 
pėdų gilyn, kur ant jūros 
dugno guli nuskendęs sub- 
marinas “Squalus,” su 26 
žuvusiais jūrininkais. Ten 
narai prijungia prie subma
rine ilgus vamzdžius - dū
das, nuleistas iš laivo nuo 
jūros pavirši aus. Tais 
vamzdžiais paskui bus pum
puojamas suspaustas oras į 
vidų nuskendusio submari
ne. Sako, kad jeigu nebūtų 
smarkiai pripumpuota oro į 
s u b m a r i n ą, .tai vandens 
sunkumas galėtų jį įlaužti. 
Kitas reikalas, tai pripum
pavus oro į tą submariną, 
lengviau bus jį viršun iškelt 
didžiuliais mašininiais vin- 
dais, pritvirtintais prie mil
žiniškų pontonų, oro sudy- 
nų.

Tačiaus, iškėlimas nus
kendusio submarine, kaš
tuojančio 4 milionus dole
rių, yra keblus darbas; ir 
tūli žinovai spėja, kad jis 
negalėsiąs būt iškeltas j jū
ros paviršių iki rugpjūčio 
mėnesio.

Pęnnsylvanijos Seime
lis Uždraudžia Sėdė

jimo Streikus
Harrisburg, Pa. — Suda

rydami daugumą balsų, re
publikonai Pęnnsylvanijos 
seimelyje nutarė uždraust 
sėdėjimo streikus ir griež
tai suvaržė unijų reikalavi
mą, kad samdytojai atskai
tytų iš darbininkų algų tam 
tikrą nuošimtį ir perduotų 
unijai kaipo tų darbininkų 
narines duokles, kas vadi
nasi “check-off.”

Seimelio tarimas sako, 
kad norint įrašyt “check
off” duoklių tokį išrinkimą 
į sutartį su unija, tai uni
jos nariai turi slaptu balsa
vimu dauguma balsų užgirt

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

Danzigo ir Vokietijos na- 
ziai tikisi, kad Anglija ir 
Franci j a stengsis įkalbėt 
Lenkijai pripažint Hitleriui 
Danzigą ir duot naziams 
ruožą žemės (neva vieške
liui) skersai Pomorzės, tarp 
Didžiosios Vokietijos ir Ry
tų Prūsijos.

Anglijos ir Francijos 
spauda vėl pradėjo skelbt, 
kad “nevertėtu eit karan su 
Vokietija dėl Danzigo.” 
Vienas Francijos laikraštis 
pataria, kad Lenkija nesi
priešintų piniginei ir muitų 
sąjungai tarp Danzigo ir 
Vokietijos.

Kai kurie Anglijos politi
kieriai klausia: O kas būtų, 
jeigu dabartinė naziška 
Danzigo valdžia paskelbtų, 
kad Danžigas jau prisijun
gia prie Vokietijos, ir atida
rytų savo sieną Hitleriui? 
Ar Lenkija dėl to pradėtų 
karą su Vokietija? Bet, 
girdi, tokiame atsitikime 
Lenkija atrodytų kaip ir 
“užpuolike.”

Anglijos ir Francijos val
dovai neseniai buvo pasiža
dėję gint Danzigą nuo Vo
kietijos, jeigu patys Lenkai 
gins jį., Anglų ir Francūzų 
valdžios nenorėtų pasirodyt 
taip greit laužančios savo 
žodį. Todėl jos ir daro spau
dimą Lenkijai, kad nusileis
tų Vokietijai bent kas lie
čia Danzigą, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas.

London, geg. 30. — Dar 
nėra jokios žinios apie ame
rikietį lakūną Thomasą H. 
Smithą, kuris pereitą sek
madienį anksti ryto išskri
do iš Amerikos į Angliją 
mažiuku lėktuvu. Tas jo 
lėktuvas svėrė 650 svarų ir 
turėjo vieną motorą 65-kių 
arklių jėgų.

“check-off” ir dar kiekvie
nas darbininkas asmeniškai 
turi pasirašyt, kad jis rei
kalauja “check-off.”

Šis Penn. seimelio tari
mas taipgi duoda fabrikan
tam teisę skelbt darbinin
kam balsavimus fabrikuose 
ir kasyklose, ar jie nori bet 
kokios unijos, kaip savo -at
stovės derybose su bosais, 
ar visai nepageidauja uni
jos. Tarime yra ir daugiau 
priešdarbininkiškų posmų.

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO smerkia šį tari
mą kaip kriminalį pasimo- 
jimą panaikint darbininkų 
teises. Kaip CIO, taip Fede
racijos vadai nurodo, jog 
šitokiu Tarimu yra Penn- 
sy Ivan i jos valstijoj naikina
mas visos šalies Darbo San- 
tikių Įstatymas.
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Kansas Miesto Tammany Hall 
Gavo Smūgį

Per eilę metų Kansas miestas buvo 
valdomas politines demokratų mašinos, 
kurios priešakyj stovėjo Thomas Pen- 
dergast’as. Šis vyras buvo tikrasis pa
minėtojo miesto bosas. Suorganizavęs 
stiprią politinę mašiną, jis galėjo pra
vesti gyveniman kiekvieną savo pasimo- 
jimą. Šimtus tūkstančių dolerių žmonių 
uždirbtų pinigų jis išleisdinėjo kas me
tai užlaikymui apmokamų agentų, kurie 
dirbo jo politinei mašinai palaikyti.

Bet štai atėjo ir.p. Pendergastui ne
malonios dienos. Federalė vyriausybė jį 
paėmė už sprando ir paklausė, kodėl jis 
nesumokėjo jai taksų už įeigas. Tokių 
įeigų jis turėjo $92,933.98, 1935 metais, 
u 1936 metais—$264,900.02. Jis buvo pa
trauktas teisman. Teisme iškilo aikštėn, 
kad tasias įeigas p. Pendergastas gavo 
iš draudimo kompanijų, kuriom jis pa
dėjo apvogti Kansas valstijos žmones as
tuonių milionų dolerių sumoj!

Na, ir Pendergastas buvo surastas 
, kaltu; nusmerktas penkioliką mėnesių 
kalėti ir sumokėti $10,000 piniginės pa
baudos. Aišku, tai labai maža bausmė— 
Pendergastas turėjo būti nubaustas taip 
jau stipriai, kaip Al Capone, nes jo nu
sižengimas nei kiek nešvelnesnis, kaip to 
Ciceros raketieriaus.

Sakoma, bus imama už pakarpos ir ki
ti Pedergasto bičiuliai, įsivėlę į tą patį 
skandalą.

Taigi Kansas miesto demokratų politi
nė žulikiška mašina susilaukė to paties,, 
ko susilaukė New Yorko miesto politinė 
mašina—Tammany Hall.

Pasirodo, kad retas kuris Amerikos 
miestas neturi vienokių ar kitokių rake- 
tierių, parazitiškai mintančių žmonių 
skatikais. Būtų gerai, kad kiekvienas 

, miestas būtų iššukuotas ir su surastu 
brudu būtų atatinkamai pasielgta. Tas 
sustiprintų pačią demokratiją, tas apva
lytų mūsij visuomenines įstaigas nuo ne
gražių dėmių.

Apgauti
Tie žmonės, kurie turėjo progos skai

tyti .komunistinės spaudos nuomonę apie 
Palestiną, šiandien, nori ar ne, įsitikins, 
kad ji buvo visu šimtu nuoš. teisinga. 
Ši spauda visuomet teigė, jog Anglija 
žydus apgaus, jog žydų zionistų viltys ir 
pastangos susilauks katastrofiškų vai
sių.

Anglijai niekad nerūpėjo dalykus de
rinti Palestinoje taip, kad jie eitų nau- 
don to krašto gyventojams—žydams ir 
arabams. Atpenč! Anglijos politika buvo 
įlieti daugiau keršto ir nesusipratimų į 
žydų-arabų santykius. Londono ponai 
laikėsi seno posakio: “paskaidyk ir val
dyk,” arba, “kai du pešasi, trečias nau
dojasi.”

Po ilgų išsisukinėjimų, po veidmainia
vimų, šiandien Anglijos viešpačiai pa
skelbė šaltai ir atvirai, kad žydai Pa
lestinoje turės būti tik kaip tautinė ma
žuma, kad žadėtoji nepriklausoma Pa
lestina, senovės žydų žemė priklauso An- 
glijai.

Netenka čia plačiai aiškinti, kuriais 
sumetimais vadovaudamosi Anglija ši
taip pasielgė. Jie aiškūs. Ji puikiai žino,

jog arabai gali sudaryti didelę jėgą bū
simam kare ir todėl jie reikia patraukti, 
prie jų reikia gretintis, jiems gerintis. 
Žydai gi, jei karas iškiltų, Berlyno-Ro- 
mos-Tokio ašies visvien nerems, todėl 
juos užpykinti leistina ir galima. Tai kas, 
kad žydams buvo žadėta Palestina? To- 
kis dalykas, kaip dora, kaip laikymasis 
savo duotojo žodžio imperialistams ne
žinomas dalykas!

Na, ir dėka tam viskam, šiandien zio- 
nistuose viešpatauja nusivylimas ir be
viltiškumas. Jeigu jie savu laiku būtų 
paklausę kitų žmonių nuomonės, būtų 
Anglijos pažadus ėmę “su druskos kruo
pa,” anot anglų posakio, tai šiandien 
jaustųsi kitaip ir visas dalykas nebūtų 
pasibaigęs tuo, kuo pasibaigė.

i

Sovietų Apsigynimas ir 
Kultūra

Sovietų Sąjungos parlamente finansų 
komisaras A. Zveriev pranešė, kad 1939 
metais Sovietų valdžios įplaukos bus 
155,600,000,000 (šimtas penkiasdešimts 
penki bilionai, šeši šimtai milionų) rub
lių. Pereitais metais buvo 127,006,000,000 
rublių. Vadinasi įplaukos padidės 22 
nuošimčiais.

Iš tos sumos apsigynimo reikalams bus 
išleista 40,885,000,000 rublių arba apie 
$8,000,000,000. Tiesa, tai labai didelė su
ma, bet vis gi daug mažesnis nuošimtis 
negu imperialistinių valstybių, kurios 
daugiau, kaip pusę (Japonija) savo pa
jamų išleidžia karo reikalams. Kitas da
lykas, Sovietų Sąjungoj neišsimeta pini
gai vien'apsigynimui, nors jie tam rei
kalui ir skiriami. Paimkime kapitalisti
nėj valstybėj, jeigu kanuolių traukėjas, 
traktorius, kiek apseno, tai jis ir išme
tamas arba sudaužomas. Sovietų Sąjun
goj jis perkeliamas į žemės ūkį, arba 
miškų darbus, kur dar ilgai tarnauja. 
Kapitalistinėj valstybėj nuseno karo 
lėktuvas, atsirado jau greitesnių, tai re
tai jis būna tinkamai dabaigtas naudoti. 
Kitaip yra Sovietų šalyj, kur nėra ats
kiro privatinio kapitalo, .kur viskąs 
valstybės; ten tokius lėktuvus naudoja 
kitose šakose, kaip tai keliauninkų ve
žiojimui, naikinimui šarančių, lavinimo
si punktuose, girių apsaugai nuo gaisrų 
ir 11.

Sovietų Sąjunga yra priversta skirti 
didelę sumą pinigų apsigynimui, kada 
aplinkui siaučia fašistiniai karo pasiu
tėliai. Ji nekam negrumoja, bet ji turi 
būti pasirengus atremti kiekvieną prie
šo užpuolimą ir sudaryti sąlygas savo 
piliečiams, kad jie socializmą galėtų 

, kurti be baimės, saugiai, žinodami, kad 
priešas negalės ateiti ir išgriauti jų dar
bo vaisius.

Milžiniška suma pinigų skiriama nau
jų fabrikų, dirbtuvių ir kitų įmonių sta
tybai, kelių tiesimui ir tobulinimui. Bet 
greta apsigynimo išlaidų yra milžiniška 
suma apšvietos, kultūros, sveikatos rei
kalams, kuri siekia net 38,164,000,000 
rublių! Tai tokia milžiniška suma pini
gų, kokios niekados kapitalistinės vals
tybės kultūros reikalams negalėjo pas
kirti.

Čia tenka pažymėti ir tas, kad Sovie
tų Sąjungos biudžetas nuolatos teigia
mai susibalansuoja, tai yra, įplaukos 
viršija išlaidas. To nėra kapitalistinėse, 
o ypatingai fašistinėse valstybėse.

Sovietų Sąjungos Antros Penkmetinės 
laikais įplaukos buvo 362,100,000,000 rub
lių. Gi per tą laiką išlaidos siekė 248,- 
800,000,000 rublių. Matome balansą net 
iš 13,300,000,000 rublių!

Kitaip yra fašistinėse šalyse. Štai fa
šistinė Vokietija vien 1938 metais turė
jo padidinti valstybės skolas ant 10,- 
000,000,000 markių. Tais pat metais Ita
lijos fašistų valstybės skolos paaugo 12,- 
000,000,000 lirų, o Japonijos 6,500,000,0.00 
jenų. Gi Sovietai 1938 metais turėjo 
127,600,000,000 rublių įplaukų; jų išei
gos siekė 124,000,000,000 rublių. Balan
sas liko 3,600,000,000 rublių.

Kaip galinga Sovietų Sąjungos darbo 
žmonių sistema, taip galinga jos indus
trija, kultūros darbas, apsigynimo jė
gos, o kartu ir jos finansai. Ši Sovietų 
Sąjungos stiprybė dar kartą, turi būti 
faktas tos jėgos, kokią Sovietų Sąjunga } 
sudaro kovoje prieš karą, už pasaulinę 
taiką ir ramybę.

Būk Tautos Vadu Septyne
rius Metus ir Sudegk!

Taip Egipto senoji religija 
prisakydavo savo karaliams per 
3000 metu. Retas iš jų ilgiau 
pagyveno. Daugelis gudrumu ir 
net smurtu stengėsi pailginti 
tą terminą, bet retai kuriam 
faraonui pavykdavo ilgiau 
viešpataut.

Šitą istoriją atidengė egipto
logija, t. y. archeologiški tyri
nėjimai Egipte.

Egiptas — karštas kraštas. 
Lytus žmonėms buvo šventas 
daiktas. Yra lytaus — viskas 
žaliuoja, javų ir vaisių gausy
bė, žmonės linksmi. Nėr lytaus 
— visiems badas. Lytus krinta 
iš dangaus. Todėl dangus bu
vo malonus, dieviškas. Dan
gaus religija Egipte buvo se
niausia.

“Kai kurie žinūnai, magikai 
sakėsi turį neva dangaus spė
kas. Anot jų, dytų galima iš- 
gaut iš dangaus ir nuleist ant 
žemės tiktai žinant tikslias ap
eigas ir žodžius ir turint asme
nišką šventybę. Laikui bėgant, 
&>ki magikai tapo kunigais— 
karaliais.

Būdami gudresni savo gru
pės vyrai, tie magikai tankiai 
įspėdavo, kada bus lytaus. Pa
sisekdavo tas padaryti iš dide
lės dalies dėl to, kad jie išmo
ko pažinti oro ypatybes, kaip 
jis keičiasi už kelių dienų prieš 
lytų. Tuomet toks Biliūnas, 
mulkindamas visus kitus savo 
giminiečius, ima rengti lytaus 
prišaukime ceremonijas, pa
maldas ir tt. Bet kartais lytaus 
vis tiek nebūva. Tada lytaus 
darytojas greitai apskelbia tai, 
kad dangaus dievai buvo pikti 
ant žmonių už jų prastas aukas 
ir blogą poelgį,” — rašo Emily 
C. Davis.

Iš šitokių pirmykščių prota
vimų ir įtikėjimų susidarė 
Egipto ankstyboji dangiškoji 
religija. Tokiu būdu pasidarė 
tahi tikras dangiškas dievas, 
kurį koks nors magikas — va
das pavadino Set’u. Set’as — 
lytaus ir audros dievas. Jam 
gražus paršas ir hipopotamas 
buvo šventi gyviai, kuriuos 
reikėjo jam aukauti. Taipgi 
buvo Minas, sena§-senas vai
singumo dievas, .kuris per šimt
mečius '-visokiais pasakojimais 
vis didėjo ir didėjo ir pagalios 
pradėjo jį vadinti visų-galin- 
giausiu Egipto dievu Amun.

Egipto karaliai buvo artimi 
su tokiais dievais, kaip šitie. 
Karaliai patys arba jų pataikū
nai skelbdavo, kad karalius tu
ri1 dievišką galę, ir yra dangaus 
dievo atstovas arba pasiunti
nys ant žemės. Suvedant tai į 
praktišką, kasdieninį žmonių 
protavimą, tat reiškė, kad fa
raonas (kunigas-karalius) turi 
galę Egipto orą kontroliuoti ir 
žmonių* sveikatą apdrausti.

Egipte, laikui bėgant, klima
tas žmonių darbu buvo lyg ir

perkeistas 'taip, kad lytus bu
vo jau ne taip labai reikalin
gas. žmonės pradėjo, vietoj to, 
rūpintis apie upę Nilių. Mat, 
buvo iškasta grabės, kanalai 
toli į kaimus, ir Nilius duodavo 
lygiai tiek vandens, kiek lau
kams reikėjo. Tai vadinasi iri- 
gacija. Kadangi toks darbas 
galima tik visai šaliai atlikti, 
tai Niliaus kontroliavimas pa
sidarė Egipto faraono bizniu.

Taigi kai jūs skaitote apie 
fantastiškas galybes ir titulus, 
prikergtus prie Egipto kara
liaus vardo, nemanykite per
daug paniekinančiai, kad tai 
buvo kvaila puikybė- Kai kurie 
tie jo titulai buvo toki: 
“Dangaus Viešpats, Žemės Vie
špats, Vadas, kuris nurodė ei
seną abiem Niliaus krantam, 
Likimo Viešpats, sutveriantis 
augalų derlių” ir taip toliau. 
Visa tai buvo nelaimingos ka
rališkos žmogaus, pareigos. Jos 
buvo nustatytos primygtina ir 
baisia tikrenybe.

“Dangaus Viešpatie!” šitais 
ir kitais garbės žodžiais atsi
šaukė į karalių Ramzesą An
trąjį jo dvarininkai vieną sykį. 
Ramzesas buvo vienas tų fa
raonų, kurie viešpatavo maž
daug tuo laiku, kada Izraeliaus 
vaikai buvo Egipto nelaisvėje. 
Mums nelabai svarbu, ar šis 
antrasis Ramzesas ar kitas bu
vo faraonu, prieš kurį Maižis 
su Aronu stovėjo ir drąsiai 
reikalavo paliuosuoti vergus 
žydus. Mums įdomu čionai tas, 
kad tokiam garbingam dievo 
atstovui tasai reikalavimas bu
vo labai nejaukus. Kad jį taip 
garbindavo jo dvarininkai, jis 
buvo prie to pripratęs, rodėsi, 
kad taip ir turi būt, o vienok 
čionai jau darosi kitaip, vergai 
sukilo, jų vadai meta ant Egip
to prakeiksmą, marą, atsišauk-, 
dąmi į savo dievą, Jehovą.

žinoma, niekas nedarė pas
tabų apie našumą faraono 
darbo, kaipo oro kontrolės 
agentūros, arba kaipo tautos 
gyvybės ir sveikatos globėjo, 
Jis buvo augščiau to; jis buvo 
dieviškas visiems, tik no su
kilusiems vergams.

Bet būti dievišku — farao
nui gyvenimo keblumas. Seno
višku protavimu dieviškas že
mės valdonas galėjo savo die
višką spėką perduoti savo įpė
diniui tiktai tada, kada jisai 
paguldys savo gyvybę pačiame 
amžiaus gerume, kad tvirtas, 
nepersenas. Faraono paskutinė 
pareiga buvo: nusižudyt, arba 
būti nužudytam.

Egiptologas G. A. Wain
wright (Veinrait) aiškina, kad 
šitas pasiaukavimas buvo rei
kalaujamas iš karalių-kunigų 
daugelyje šalių ir daugelyje 
gadynių. Da ir dabar Ugando
je, Afrikoje, yra genčių, tautų, 
kurios reikalauja, kad jų val

donai tinkamu laiku atliktų 
savžudystę- Senovės Italijoje, 
pilyje Nemi dieviškasis kuni
gas turėjo būt nužudytas jojo 
įpėdinio, pabėgėlio vergo. Seno
vės Prūsuose dieviškasis kuni
gas, ar kunigaikštis, sulyg tuo 
papročiu, turėjo pats užsikurt 
laužą ir sudegti.

Egipto’ tradicinis pabaigimas 
savo valdonų buvo taipgi ug
nyje.

Yra klasiškų pasakojimų 
Egipte apie karalius, kurie ši
tuo būdu numirė. O tai nėra 
tuščios pasakos, nėra išmislai, 
— sako Wainwright. Tie pasa
kojimai yra tai rekordavimas 
“senosios religijos detalių ir 
baisenybių, kurios įvykdavo jos 
vardu.”

Paprastai faraonas tegalė
jo gyventi septynetą metų, pas
kui turėdavo susideginti, eiti į 
dangų.

Karalius '"Mycerinas, kuris 
gyveno piramidų Statymo am
žiuje arti 3000 metų pirm Kri
staus, buvo tautos vadu per 
septynetą metų; paskui su ne
noru, su negandu pasidavė 
mirties religiškam įsakymui. 
Vėliaus istorikai rašę, kad jis 
nebuvęs bedievis, tikėjęs, kad 
reikią išpildyt tą dievišką įsta
tymą, bet rūgojęs, eimanavęs, 
kad reikia mirti taip jaunam. 
Jisai sakęs, kad nėra teisinga 
mirti jam, kada pirm jo viešpa
tavusieji faraonai Cheopsas ir 
Chephren (tark: heopsas, hef- 
ren) griežtai atsisakė pasiau- 
kaut savo valdiniams ir liepė 
tik į jų didžiąsias piram idas 
palaidoti jų kūnus. Myccrinas 
taip pat statydinosi sau pira- 
midą. Bet jis sutiko, kad jį nu
marintų ir sudegintų.

Moters faraonės, taip kaip ir 
vyrai, mirdavo dėl savo šalies 
gerovės. Net gražuolių gražu
mas neišgelbėdavo jų nuo to 
papročio. (Kad tu, vade, sakai, 
jog myli savo tautą, tai mirk 
už ją, ir tai mirk sulaukęs 
magišką metų skaičių — sep
tynetą. Rodos, tai buvo demo
kratiškas aprokavimas, kad il
giau viešpataudamas vadas 
tautą tik į blogybę veda!)

Yra pasakojimas, kur išrodo, 
kad gali būt daug tiesos. Užė
mė Egipto sostą graži gelton
plaukė, raudonveidė faraonė 
Nitokris, kada žmones nužudė 
viešpataujantį faraoną, jos 
brolį- Ji savo karališkas parei
gas pildė, karus laimėjo ir ir 
savo brolio žudytojus paskan
dino, bet kai suėjo jose viešpa
tavimo septyneri metai, ji 
“pati puolė į kambarį pilną pe
lenų.”

Po piramidų statymo gady
nei, kuomet Mycerinas ir Nį- 
tokris’ė buvo religiškai nužu
dyti, faraonai pradėjo sėkmin
gai išsisukinėti nuo mirties. Jie 
rėmėsi senais užrašais, kad 
keli kiti faraonai nesižudė, bet 
numirė savo mirčia, liko bal- 
samJbti į mumijas ir palaidoti 
piramidose ar kitur. Taip kei-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Prisiminimas
Buvo vidurnaktis. Paleng

va į namus įslinko įsilau- 
žėjas. Bet jo batai buvo be 
gumų ir po truputį girgž
dėjo. Kai jis atidarė mie
gamojo duris, iš ten pasi
girdo balsas: “Tu buvai ir 
tebesi nevėkšla. Lauke pilte 
pila, ir tu ateini su žliunk- 
sinčiais batais į kambarį. 
Kad greičiau drožtum į vir
tuvę ir nusivilktum ten ba
tus.” Įsilaužėjas nebelaukė 
antro įsakymo ir apleido 
nevisai vaišingą namą. Lau
ke jis s>vo bičiuliui sako: 
“Žinai, negalėjau ten pasi
likti ir ką pavogti. Ten man 
pasirodė, kad aš esu savo 
namuose.”

Ideajus Atsidavimas 
Profesijai

—Man rodos, kad žmo
gių savo darbui taip turi 
atsiduoti, kad nieko jam 
gražesnio už tai negali pa
saulyje būti.

—Taip. Aš pažinau vieną 
kalėjimo viršininką, kuris 
be skausmo negalėjo žiūrė
ti į laisvai vaikščiojančius 
žmones.

Veidmainyste
—Pasakyk man, koks lin

kėjimas yra didžiausia 
veidmainystė ?

—Kai daktaras per nau
jus metus linki savo pažįs
tamiems geros sveikatos.

Rytmečio atspindžiai Lietuvos kari uomenės vasaros kareiviniu rajone.

vi

—Ką tu darytum, jei su
žinotum, kad rytoj mirsi?

—Dar šiandien iš tavęs 
atsiimčiau skolą.

Nesutaikomi Dalykai
—Kur čia galima gerai, 

pigiai ir sočiai pavalgyti?
—Gerai—“Taurinėj,” pi

giai — “Krantinėj” ir so
čiai—“Lapinėj.”

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija:

Malonėsite atsakyti į tris 
klausimuos.

1. Kas pa'sidarė su Tho
mas Mooney, kad nieko ne- 
girdėtis?

2. Ar ilgai tęsis Pasauli
nė Paroda? Aš mačiau, kai 
kurie laikraščiai rašė, būk 
ji tęsis ir ateinantį metą. 
Jei taip, kaip ilgai kitą me
tą ji tęsis?

3. Kokios tautybės yra
Isaacs Don Levinas? Aš jo 
daug .bjaurių raštų esu 
skaitęs. Man svarbu žinot 
dėl to, kad mes “botus” tu
rime. P. B.

ATSAKYMAS
Thomas Mooney sirgo, tu

rėjo operaciją. Dabar 
sveiksta ir neužilgo žada 
pradėti maršrūtuoti su pra
kalbomis.

Taip, Pasaulinė Paroda 
tęsis ir kitą metą. Veikiau
sia tęsis visą vasarą. Apie 
tai berods negali būti jokios 
abejonės, nors Pasaulinės 
Parodos “čyfai” to dhr ne-, t 
garsina. 9

Isaacs Don Levinas yra K
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SENAS BLOGUMŲ DIEVAS
PEARL S. BUCK Vertė VINCO DUKTĖ

(Tąsa)

Ji tankiai pamąstydavo, ar išėjęs iš ten 
tas nabagėlis jos vyrelis. Gal ir dabar jis 
ten guli, laukiant jos ką nors darant iš savo 
pusės. Taip, kurią nors dieną, kuomet ma
žiuko žmona susilauks kūdikio saugiai, su
sitaupius keletą skatikų ji gal grįš pabaigti 
jį išliuosuoti iš čyščiaus. Nėra ko skubėti, 
pamanė ji.

“Močiut, jūs privalote ejti namo,” lengvu 
balsu pratarė mažiuko žmona. “Matai, kaip 
ūkai keliasi nuo upės, dabar jau ir saulė yra 
nusileidusi.”

Kam Skaityti?

AMERIKOS PIONIERĖS

“Taip, aš privalau eiti!” senutė Vang su
tiko.

Dar kartą ji pažvelgė upės link. Toji upė 
yra pilna gero ir blogo kartu. Ji laistytų 
laukus, jei ji būtų sutvarkyta ir prirengta, 
bet jei colis atleidžiama, ji prasimuša per
dėm, tarsi riaumojantis liūtas.

Taip ir jis buvo nušluotas — neatsargus 
jis buvo. Jis visuomet eidavo taisyti ją, bet 
naktį upei pakilus suduždavo viskas. Jis 
tuom kart irgi buvo išbėgęs iš namų. Ji su 
savo kūdikiu užsilipus ant namų denio iš
sisaugojo, kuomet jisai prigėrė.

Atslūgusi upė ramiai glūdi savo kran
tuose iki šiam laikui. Kiekvieną dieną ji 
pati vaikšto aukštyn ir žemyn pakrante prie 
kaimelio, apžiūrinėja ją. Vyrai juokdavosi 
ir sakydavo: “Jei kas nors būtų blogai su 
šiomis pakrantėmis, močiutė praneštų 
mums.” Niekados kaimelis nebuvo perkel
tu toliau nuo upės.

Staiga mažiukas sustojo dainavęs. “Mė
nulis išlenda iš už debesų,” suriko jis. “Tas 
labai negerai, lėktuvai dažniausia pasirodo 
mėnesienose naktyse?’

“Kur tu išmokai to viso apie lėktuvus?” 
senutė Vang pratarė. “Tas man jau pabo
do.” Tą ji pridūrė taip rūsčiai, kad nie
kas daugiau nebekalbėjo.

Toje tyloje, laikydamosi rankos mažiuko 
žmonos, ji žengė povaliai žemyn gamti
niais laiptais, kurie vedė tiesiog į kaimą, 
kita ranka pasiramsčiuodama savo ilga pyp
ke, tarsi vaikščiojimui kriukiu. Paskui ją 
kaimiečiai vienas po kitam slinko žemyn—į 
nakvynes.

Ji savo lovon gulė paskiausia ramiam 
miegui, vienok negalėjo užmigti, laikinai 
mąstydama ap;e japonus, galvodama, dėlko 
jie nori kovoti.

Tik labai žiaurūs žmonės reikalauja ka
rų, mąstė ji, persistatydama tuos žiauru
mus. Jeigu jie ir ateitų, reikėtų pavaišinti 
juos, užkviesti prie arbatos, išaiškinti jiems 
teisingai—dėlko jie privalo briautis į taip 
ramų valstietišką kaimelį?

Taip, ji nei kiek nebuvo prisirengus ma
žiuko rikmui, jog japonai jau čionai. Ji 
sėdosi lovoje bambėdama: “Arbatos puo
dukai—arbata.”

“Močiute, nėra tam laiko,” spiegė ma
žiuko žmona, “jie jau čionai!”

“Kur? senutė Vang suriko, pilnai išbu- 
dusi.

“Padangėse,” atsakė mažiuko žmona. Jie 
vįsi išbėgo laukan, ankstybą naktį stebeilino 
(i viršų. Tenai, tarsi laukinės žąsys rudens 
metu, skraidė dideli paukščio pavidalo pa
būklai.

“Bet kas jie toki?” rėkė senutė Vang.
Tuo tarpu tarsi sidabrinis kiaušinis iš

puolė tiesiai žemyn ant galo kaimo, tiesiai 
į lauką. Fontanas žemių pakilo į viršų, jie 
visi bėgo to pažiūrėti. Ten radosi skylė 30 
pėdų platumo, tarsi didelis prūdas. Jie bu
vo taip nustebinti, jog nei kalbėt negalėjo. 
Ir pirm ką nors prakalbant, viens po kitam 
kiaušiniai pradėjo pulti žemyn, tada kiek
vienas leidosi savais keliais. . .

Kiekvienas, išskiriant senutę Vang. Kuo
met mažiuko žmona pastvėrusi jos ranką 
vilko ją su savim, senutė Vang išsisukusi 
atsisėdo pakrantėje. “Aš bėgti negaliu,” ji 
pastebėjo. “Aš nesu bėgusi laikotarpyje 70 
metų, nuo tada, kada mano kojos likos pa- 
liuosuotos. Tu eikie sau. Kur mažiuks?” 
Ji apsidairė aplink. Mažiuks jau buvo pra
sišalinęs. “Taip, kaip jo tėvukas,” ji pa
stebėjo, “visuomet pirmuoju bėgti.”

Bet mažiuko žmona nepaliko jos „ patol, 
pakol senutė Vang priminė jai, kad jos už
duotis pasilikti čionai, o ji, mažiuko žmo
na, turinti eiti, nes jeigu mažiukas mirtų, 
tai nors jo sūnus turėtų gimti gyvu. Kuo
met mažiuko žmona vis susilaikė nuo ėji
mo, ji atsargiai sudavė jai'savo pypke, tar
dama: “Eikie sau, eikie.”

Taip nenoriai, bet kad jau sunku buvo 
vienai su kita susikalbėti dėl balso ūžian
čių lėktuvų virš jų, mažiuko žmona nuėjo 
kartu su kitais.

Iki dabar kaimelis griuvėsiais virto, 
šiaudiniai stogai, mediniai balkiai skendo 
liepsnose. Visi šalinosi iš ten, bet bėgdami 
pro senutę Vang šaukė ją. “Aš ateinu—aš 
ateinu,” ji jiems maloniai atsakinėjo.

(Bus daugiau)

Kam skaityt ką kitą apart 
laikraščių ?' Kam mokintis už
augus ?

Laikai mainosi, — sakysite, 
ir tai tiesa. Vaikai mokinusi 
mokyklose dalykų, apie ku
riuos tėvai nei .negirdėjo. 
Svarbu ir suaugusiam asme
niui, jam ar jai, žinoti apie 
nuolatines pakaitas, apie pro- 
gresą moksluose, kas atsispin
di mūsų kasdieniniame gyve
nime.

Apart maisto, kuųi valgome, 
privalome maitint ir savo 
protą, ne vien tik politika, 
ar žudysčių padavimais, ran
damais kasdien laikraščiuose, 
bet taip pat ii- gaivinančiu 
maistu, randamu gerose kny
gose.

Lietuviai laimingi turėdami 
LLD (Lietuvių Literatūros 
Draugiją), kuri išleidžia pui
kias knygas prigimtoj kalboj. 
Kitų lietuviškų knygų galima 
rast 42nd St. knygyne, New 
Yorko Mieste, ir N. Y. Vals
tijos Knygyno skyriuose dau
gelyje miestų ir vietų.

Kartais būna puikios vięšos 
prelekcijos, už kurias neima 
įžangos. Aiškinama religija, 
ekonomika, mokslai ir kitkas.

Skaitymas be tikslo ir tik 
laiko užmušimui yra lygu pie
tums iš tešlos be pamatiniai 
reikalingo maisto, kuris gau
nama duonoj, daržovėse ir 
vaisiuose. Pasidarykite sąrašą 
knygų skirtingais klausimais, 
skaitykit pakaitomis “sunkes
nes” ir “lengvesnes,” kad ne- 
įgaut protinio nevirškinimo.

Francis Bacon rašė: “Tūlos 
knygos yra tik paragaut, ki
tos praryt, ir kitos kelios rei
kia sugromuliuot ir suvirš
kint.”

Klausykime naudingų kal
bų, pasirinkim geras knygas 
ir tuo būdu kelkim žibintą 
progreso. Skolastika.

Hartford, Conn.
Iš LLD Moterų Posėdžio 14 
Gegužės, Waterbury, Conn.

Kuomet dalyvavo moterys 
tik iš dviejų kolonijų, tai ne
buvo galima ir daug ko aptar
ti, bet jos palietė keletą svar
besnių klausimų, kuriuos mo
terys pasirįžusios artimoj at
eityj įvykdyti.

Pirmas, tai Moterų Nacio- 
nalis Seimas, kuris atsibus 
rugsėjo mėnesį, 193$) m. Tad, 
katros moterys (Įalyvavo šia
me posėdyje, visos susirūpinu
sios, kad suvažiavimas būtų 
naudingas; kad sukelti dau
giau finansų, ir kad pasiųsti 
iš Conn, valstijos į Seimą ge
rą atstovybę. Taipgi, katros 
moterys turi įvairių rankų 
darbo siuvinių, mezginių, pie
šinių ir tam panašių dalykų, 
kad pasiųstų į rankų dirbinių 
parodą.

Draugė K. Petrikiene pla
čiai pabrėžė Moterų Seimo 
tikslus, ant kiek jis yra rei
kalingas, kokią neš naudą.

Kitas svarbus klausimas, tai 
moterų skyriai “Laisvėj” ir 
“Vilnyj”, ar jie yra geri', ar 
gali būti geresni. Pasirodo, 
kad jie gali būti geresni ir 
įvairesni, jeigu moterys steng
sis, kiek katra išgali ir su
gebi, būti bendradarbėmis 
moterų skyriui. Draugė Pe- 
trikienė nusiskundė, kad labai 
mažai moterys rašinėja į sa
vus skyrius “Laisvėj” ir “Vil- 

’ nyj.”
—o—

Pajieškau draugių iš Bridge- 
I port, New Haven, Torrington

Vaizdas parodo jaunus žydus darbininkus Tel 
Aviv mieste, Palestinoj, neva žydams “pažadėtoj 
žemėj,” ruošiant kaspinus eksportui. Bibliškieji ir 
Anglijos valdžios pažadai žydams, pasirodo, nepil
domi, nes bėganti nuo fašistų persekiojimo žydai ir 

čia susiduria su įvairiais Anglijos reakcininkų 
skymais ir provokacijomis.

Jie Norėtų Suardyt Mūsų Šeimynas
“Dieve gelbėk mus nuo to

kių Amerikos ‘sargų’!” sušu
ko liekna, inteligentiškai at
rodanti moteriškė Washingto- 
no konferencijoj, girdėdama 
kalbėtoją skaitant ištraukas iš 
Dempsey, Hobbs, Arends, 
Reynolds ir kitų bilių, ku
riais norima išdeportuot, įka- 
lint ateivius. Mat, tų bilių au
toriai sakosi tuomi norį “ap
saugot” Ameriką.

Tik vėliau sužinojau, kad 
ta moteriškė, tai ponia Put
nam. Ji pati kilus iš anksty- 
besnių ateivių (kadangi visi' 
amerikonai yra ateiviai) ir at
eivių deportacija asmeniškai 
jos neliečia. Tačiau ji įsi
tikinus, kad ateivių persekioji
mas neamerikoniška, nedemo
kratiška, kad tai reiškia re
akcijos siekimą padalint, su
skaidyt Amerikos liaudį ir 
paskui visiems užkart fašizmo 
pančius. Dėlto ji aktyviai 
dalyvavo konferencijoj. !

Mi’s. Putnam pakvietė vi
sus konferencijos dalyvius pas 
save svečiuosna užsibaigus se-_ 
sijoms. Įdomu buvo, kas per 
namas, kuriame tilptų tiek 
svečių (tuo tarpu buvo per 
200 asmenų), tačiau suvėla
vau, nebeteko matyt.

P-lė Frances Perkins, J. V. 
Darbo Department© sekreto
rė (ministerė), žymiausia mo
teris Amerikos valdžioje, pa
reikšdama savo nusistątymą 
prieš ateiviams registruot ir 
depbrtuot bilius, Senato Im- 
migracijos Komitetui rašė:

“Svarstant priėmimą bent 
kokios registracijos sistemos, 
turi būt visapusiai aišku, kad 
tai reiškia radikališka nutoli
mą' nuo Amerikos sistemos ir 
sugrįžimą europiškon siste- 
mon valdžios ir ypatingai po
licijos kontrolės ant asmens. 
Tai reikštų didelį žingsnji link 
komandavojimo piliečio. Kar
tą pritaikius ateiviams, vei
kiausia, būtų tik klausimas 
laiko iki panašus dalykas bus 
panaudota piliečiams...

“Pe.r keletą pereitų metų 
daug asmenų, įskaitant ir at
eivius, buvo reikalingi visuo
menės pagelbos ne dėl neno-

Frances Perkins

Šeimininkėms
Itališka Mėsos Sriuba

Nupirk gerą didoką jautie
nos kaulą, bent ^usę svaro į 
gabaliukus supjaustytos jau
tienos ir gerai numazgojus su
dėk į didelį puodą, užpilk 2 
kvortas šalto vandens, įdėk 2 
kapotus svogūnus, 1 šaukštą 
druskos ir užvirink. Kada 
sriuba verda, atskirai paimk 

’/j svaro smulkiai sukapotos 
jautienos (geriausia yra 
“round steak”), 1 didelį 
šaukštą itališko geltono sūt 
rio, druskos, 1 skardinę sau
sų pomidorų, 1 kiaušinį, 1 
šaukštą sausų duonos trupi
nių, 1 šaukštuką kapotų pe- 
truškų ir biskelį sutrinto čes
nako (jeigu kas myli jo sko
nį). Iš to viso sudaryk mažy
čius kukulaičius ir apspir- 
gink karštame svieste. Italai 
vartoja “olive oil.” Kaip sriu
ba bus virus jau bent valandą, 
suleisk į ją mėsos kukulai
čius. Supjaustyk 1 puoduką 
salierų irvsudėk. Vėl virink 
1 valandą. Tada paimk 1 
galvukę žiedulių kopūstų 
(cauliflower) ir padalink žie
delius, taipgi 3 bulves, nu
lupk ir supjausčius keturkam
piai sudėk sriubom Viską dar 
pavirink bent 20 minučių, išė
mus kaulą, paduok stalan.

ši sriuba yra gana tirštoka 
ir labai maistinga, tad pava
duoja pietus ir skyrium j<iu 
nereikia mėsos gaminti.

B. E. Senkevičienė, 
Easton, Pa.

Virš paduotas receptas yra 
imtas iš knygos “Virėja.” 
Knygoj yra vien tik sriuboms 
27 skirtingi receptai, veik 
kasdien per mėnesį gali virt 
skirtingą sriubą. Viso knygoj 
yra 224 visokių valgių re
ceptai. Kainuoja $1. Platin
tojams, imant vienu kartu ne 
mažiau 5 knygų, duodama 40 
nušimčių nuolaida. Užsaky
mus adresuoti “Virėja,” 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ir New Britain. Visoms toms 
kolonijoms buvo išsiuntinėti 
laiškai su užkvietimu daly
vauti konferencijoj, bet nei 
viena suminėtų kolonijų ne- 
prisiuntė nei po vieną atsto
vę. Tai jau didelis apsileidi
mas.

Draugės, ateina moterų vi
suotinas Seimas, pasistengkite 
sukelti dolerį kitą prisidėti 
prie padengimo Seimo lėšų ir 
prisiųskite delegates į Seimą, 
kuris atsibus 7, 8 ir 9 rugsėjo, 
Brooklyn, N. Y. Būtų labai 
nesmagu, ’jei Conn, valstijos 
moterys pasiliktų be atstovy
bės Seime.

—o—
Buvo prisiminta apie spau

dos pikniką, kuris įvyks rug
sėjo 17-tą, Hartforde. Drau
gės prižadėjo remti aukomis 
šeimininkių stalą arba valgių 
parodą. Visos pasimatysim 
suvažiavime, arba spaudos 
piknike. O. Visotskiėnė.

rėjimo dirbt, bet dėl negalėji
mo gaut pragyvenimą duodan
tį darbą. Priėmimas naujo, 
įstatymo, kuriuo einant reikė
tų deportuot tokius ateivius 
dėl ne nuo jų priklausančios 
priežasties ir neišvengiamai 
perskirti šeimynas, vykdant 
deportaciją, yra nutolimu nuo 
buvusios mūsų politikos.”

Visa Amerikos padori, de
mokratiška šviesuomenė ir 
valdininkija stoja prieš depor
tacijas ir persekiojimą atei
vių, bet reakcionieriai Kon
grese sudaro didžiumą. Kad 
jie nedrįstų pravest tuos bi
lius, reikia veikt tuojau, da
bar. Jūsų organizacijų ir as
meniški laiškai savo valstijos 
ir distrikto senatoriams ir kon- 
gresmanams Washingtone su
laikys juos nuo priėmimo tų 
bilių. S. S.

BROOKLYNIEČIŲ VAKA
RAS PAGERBT STUDEN

TĖMS IR MOTERŲ 
SEIMO REIKALAMS

Birželio 4-tos vakarą, “Lais
vės” salėj, brooklyniečių lie
tuvių moterų Apšvietos Kliu- 
bas rengia smagų vakarą pa
gerbt mūsų įsteigtos, anglų 
kalbos ir rašybos bei piliety
bės mokyklos studentes.

Ištiesų, mes turime kuo di
džiuotis. Arti 20 moterų, jei 
ne visos, tai didelė didžiuma 
dirbančios šapose, kai ku
rios gana sunkius darbus, tu
rinčios atlikt šeimos ir namų 
priežiūros darbus, pasišventu
siai mokinasi, kad būt naudin
gesnėmis sau ir visuomenei. 
Tai geriausias atsakymas 
Dies’ui ir kitiem reakcinin
kam, jog minios ateivių trokš
ta mokintis, trokšta tapt pilie
čiais ir tą daro prie pirmiau
sios galimybės. »

Vakaras sykiu bus ir sukė
limui lėšų Seimo reikalams.

Kažin koki bus palengvini
mai kūdikių auklėjame už 90 
metų, bet virš 90 metų atgal 
tikrai buvo sunkiau; negu da
bar. Pirmasis kūdikiams ve
žimėlis pagamintas 1848 m. 
Iki tol kūdikį reikėjo ant ran
kų nešti.

Ona s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting 

and Styling
Zotos Machineless 

Oil Permanent
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches 

of Beauty Culture 
under supervision of

ONA WALLACE
117-09 Hillside Ave.

R.K.O. Theatre Bid?.
RICHMOND HILL, N. Y.
Telephone Virginia 7-9767

Hours: from 9:30 a. tn. to 9 p. tn.

Religinės ir kitokios laisvės Amerikoje ne 
veltui atėjo, jos buvo gyventojų kovomis ir 
pasiaukojimais — kalėjimais ir ištrėmimu, 
krauju ir gyvastimis išgautos. Ankstybųjų 
pionierių eilėse, kaip ir šiandien, randame 
nemažai moterų.

Anne Hutchinson, gyvenusi 1600-1643 m., 
buvo viena iš jų. Būdama Anglijos dva
siškio duktė ir pati religinga, ji tačiau sto
jo už sąžinės laisvę ir lygias teises visiems 
žmonėms, nežiūrint tikybos. Atvykus Ame
rikon, Naujojon Anglijon, ji smarkiai su
sikirto su tuomet vyravusiais puritonais dėl 
dvasiškijos perdidelės galios ir valdymo 
viskuo. T j . \

Anne Jrašydino Tikybos 
Laisvę Jstatymuosna

Anne buvo gabi, įtakinga ir drąsi, tad 
daugelyje frontų ji daug ko atsiekė ir pri
darė puritonams daug strioko. Įsivaizdin- 
kit: ji pirmoji išdrįso suorganizuot kliubus p 
moterų ir su jomis mitingaut savo stuboje. • 
Dar daugiau: ji aštriai kritikavo purito- > 
niškos dvasiškijos ir valdžios netolerantiš-? r 
kurną kitų pažiūrų žmonėms. Savo pusėn 
ji buvo patraukus net tūlus valdininkus. Ta- . 
čiau 1637 m., gegužės mėn. įvykusiuose fili- - ‘ 
kimuose reakcininkų spėkos buvo labai su
mobilizuotos ir ją rėmęs gubernatorius Vane 
rinkimus pralaimėjo. Tada tūli jos judėji
mo vadovybėj buvę žmonės nusilenkė lai- .* 
mėtojams ir su savimi nusivedė dalį liau
dies.

Anne nenusilenkė, dėlto tų pat metų ru
denį ji buvo nusmerkta ištremt, o sekamą 
pavasarį ekskomunikuota (prakeikta).

Vėliau ji persikėlė į Rhode Island ir ten 
įsteigė koloniją, kuri pirma įstatymuosna 
įrašė, jog nevalia persekiot jokią tikybą ar 
pažiūras.

Dar įdomesnė jos draugės istorija.
Mary už Sąžinės Laisvę 

Užmokėjo Gyvastimi
Annę ištrėmus į Rhode Island dykumas, 

su ja išvyko ir jos draugė Mary Dyer. Ši 
moteriškė dėl savo pažangių pažiūrų irgi 
buvo puritonų apšaukta esant velnio ap
sėsta; turint baisūną kūdikį, esant tikra ra; 
gana.

Annės įsteigtoj kolonijoj, kaip minėta, vi
som religijom įstatymu buvo pripažinta ly
gios teisės ir laisvės. Mary tuojau persiėmė 
ta idėja ir nusprendė grįžt Bostonan skelbt 
ją. Iš Bostono tuojau perspėta, kad bile 
kveikeris, kuris įkels koją Bostonan, bus nu
baustas mirtimi,—Bostonas tik1 puritonams. 
Vienok Mary to nepaisė. Ji du kart nuvyko 
ten darbuotis, pasirįžus juos priverst panai
kint tą žiaurų įstatymą.

Puritonams jos veikla tarpino pamatus 
iš po kojų. Jie nusprendė jos atsikratyti. 
Ir kada Mary kabojo pakarta po vinkšnos 
šaka Bostono Commons aikštėj, jos priešai 
manė su ja užbaigę. Tačiau išėjo priešin
gai—ko Mary nedabaigė darbu, tą atsiekė 
mirtimi. Gyventojuose kilo stiprus bruzdėji
mas, kuris kartą ant visados privertė už- ' 
d raust mirties bausmę dėl skirtumų tikyboj.

Rytojaus Pasaulis Taipgi 
Priklauso Pionieriam

Garsiųjų pionierių ir nežinomų Amerikos 
tvėrėjų moterų darbams iškelti dabar pra
vedama eilė radio programų, užvadintų 
“Women in the Making of America,’’ 
duodamų kas penktadienis, 2 vai. po piet, iš 
stoties WJZ, ir NBC ryšiais. Jas įsteigė 
žymios draugijos, siekiančios bendrai ap
saugot Amerikoj brangiai iškovotas lais
ves ir toleranciją tikyboms, rasėms, tautoms, 

.ateiviams ir visiems sudarantiems daug-mi- 
lioninę amerikiečių šeimą.

Mrs. Roosevelt, kuri buvo viešnia kalbė
toja pirmoj iš tų radio programų, yra pa
sakius :

“Rytojus priklauso,' kaip ir visuomet se
niau, pionieriams.” Savo knygoj “Priklauso 
nuo Moterų” jinai pareiškia: “Moterims 
svarbu galvot toliau esamo momento, kuriuo 
mes praeiname, ir susipažinti su visomis sri
timis gyvenimo ir sąlygų mūsų šalyje.”

Belieka primint, jog nuo moterų priklau
so to gyvenimo ir jo sąlygų pagerinimas, 
tad mums reikia tuo susidomėt ir organi
zuotai darbuotis, kad mūsų šalyje užtikrinti 
teisę gyvenimo, laisvės, ir siekti džiaugsmo 
sau ir kitiems. M—te.

Vokietija uždraudė parduot grietinę nuo 
gegužės 15-tos iki rugsėjo 14-tai. žmonės 
pasninkaus ir šeimininkės aimanuos, bet Hit
lerio karo mašina bus gerai pašmeruota 
traukt į Lietuvą ar kur kitur.

žymioji komunistė El. Gurley Flynn savo 
įspūdžiuose apie mainierius rašo, jog daugely
je kasyklų kaimelių moterys pumpuoja ir neša 
kibirais vandenį stubon. Gi nuo anglies pajuo- 
dusiems mainieriams ir jų drabužiams van
dens reikia daug. Ji stebisi, kaip mainierių 
moterys pajėgia palaikyt šeimą ir namus ne
paprastoj švaroj.
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Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

ir

BLUE JAY INNno

Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.
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Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

o
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Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.
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n i ekiu a 
vienybę, 
jie taip 
ne darbinin-

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanijos į New 
Yorkq, arba iš New 
Yorko j Pennsytvaniją 

užeikite.

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

Paprašykite savo bartenderio, o jis, maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėso ir 10 uncijų bonkutėso

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Heusler
R. & II.
WehlCz

gady- 
pada- 
darbi- 
veržė- 
reikė-

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

puiki muzika šokiams.

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsiuš.

Ketvirtas puslapis
T

(Nuo mūsų Specialio Korespondento)

savo

vidaus

Tadas Blinda.

Bridgeport, ConnAUKOS KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS

vajus

Stasį -Mockų
i k ala u j a

M . 18

$
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Ona
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organ izuo- 
unija, kuri

I

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YOR

KE AUKŲ PAKVITA
VIMAS No. 6

Jonas ir
Antanas ir

reikia 
ruošia- 
“išnai-

na-
tik-
lai-

ji

Conn., SLA 11
Petrauską $10.

Kničiūnas iš E. Milli-

r

». f..-.V?yfe
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Kur Link Eis Naujoji Lietuvos 
Vyriausybė

Laisvoji Sakykla žmones kalba už socializmų, 
bet socializmo bijo.

Petras Butkevičius.

abaiga)

Voldemarininkai — Vokiečių 
Agentai
dar vienas elemen
tai p pat, kaip ir 
bijo tos vienybės,

Bet yra 
tas, kuris 
tautininkai 
—tai voldemarininkai.

Po to, kai “žygiui” teko 
užsidaryti, o “aktyvistams” 
bėgti iš Klaipėdos, jų tarpe 
prasidėjo didelis pakrikimas. 
Ką gi reiškia orijentuotis į 
vakarus, į Vokietiją, jei toji 
Vokietija išsižiojusi tykoja 
praryti Lietuvą? Voldemaro 
vietininkas nebesutaria su 
Sliesoraičiu, tarp visų tų ke- 

' lių vadukų eina peštynės ir 
pakrikimas. Tačiau nemany
kite, kad jie subyrėjo. Jie tu
ri pastovius kadrus karjeristi- 
nio jaunimo: smulkių valdi
ninkėlių ir žemesniųjų kari- 
ninkėlių, kuriems reikia kar
jeros, tai]) pat studentų, ku
riems reikia vietų ir garbės. 
Gestapo dirba: Voldemarinin
kai veikia. Skleidžiami įvai
riausi gandai. Ruošiamas 
“perversmas”, nežiūrimos val
diškos įstaigos, kurias 
pirjmučiausia “užimti,” 
masi suimti Smetoną ir 

i kinti fiziniai su visais 
minėmis. ” Naujasis 
reikalų ministras ištremia vol- 
demarininką, pastarieji kelią 
triukšmą:-— Matot, komunis
tus ruošiasi paleisti iš kalė
jimo, o tautinius veikėjus va
ro į stovyklą.’... štai ir vėl 
kliūtis amnestijai. Štai ir vėl 
baimė, kad bet kokie rimtesni

I. Klaipėdos Pabėgėliams
So. Boston, Mass.— Sanda

ros Moterų Klubas surengė 
vakarienę, kuri davė $73.00 
pelno. Sandaros kuopa paau
kavo $10.00 ir vakarienės sve
čiai suaukavo $54.00, viso 

l $137.00, kurie atsiųsti per J. 
* N. Perminienę.

So. Boston, Mass. — SLA 
176 kuopos iš Neponset, 
Mass., įvykusiame bankiete 
surinkta: po $2.00 aukavo K. 
Vileišis ir 11. Kemzūra; po 
$1.50 V. Jankus, C. Volunke- 
viČius, G. Stukas, T. Grevis, J. 
Bagočius, S. Mockus ir toliau 
daug aukotojų po $1.00 ir po 
$0.50, -kurių atsiprašome, kad 
dėl vietos stokos pavardžių 
negalime paskelbti. Aukos at
siųstos per S. J. Sarafiną. Vi
so $27.10.

Toronto, Ontario, Canada.— 
SLA 236 kuopa paskyrė $10.- 
00 ir po $1.00 aukavo Anta
nas Margis, 
Margevičiai,
Kavoliūnai ir Jonas ir M. Jo- 
kubynai, viso $14.00.

Boston, Mass., SLA 43 kuo
pa per iždininką K. Vilaišį 
ir sekretorių

. $25.00.
Waterbury, 

kuopa per B.

>

žygiai iššauks vokiečių įsikiši
mą.
Bet Tai Negali Nulemti Visos 

Politikos
Balandžio 5 d. seime nau

joji vyriausybė - skaitė
deklaraciją, štai esminiai jos 
bruožai: “vyriausybė sekda
ma respublikos prezidento nu
statytomis režimo gairėmis ir 
griežtai laikydamasi konstitu
cijos dirbs artimame kontak
te su seimu, didžiai vertinda
ma jo bendradarbiavimą...” 
Tai nuolaidos tautininkams. 
Toliau — tautininku nuolaidos 
opozicijai: adminstracinio teis
mo projektas, kultūros fondo, 
teisminių reformų (apie am
nestiją nei žodžio) ir kitoki 
pažadai.

Tautininkai mėgino visomis 
priemonėmis atsispirti. Sugru- 
pavo visas stipriausias savo as
menybes, į sąjungos vadovybę 
grąžino Tubelį. Atrodo, kad 
patriotinio fronto panaikini
mas jau yra jų triumfas, bet 
judėjimas yra .daug gilesnis, j 

Pienocentro — Lietuvos Pie
no Perdirbimo Bendrovių Są
jungos — metiniams suvažia
vime, kur susirinko 500 atsto
vų 'iš visos Lietuvos, Tūbelis 
buvo sutiktas, kaip vaiduoklis, 
o liaudininkų ministrui Krikš
čiūnui nepaprastai plojo.

VDV (cenzūros organizaci
ja, vadinama Visuomeninio 
Darbo Vadyba, o pravardžio- 
jama “Viena Dūda Visiems” 
už priverstinius biuletenius, 
kuriuos tenka jai įsakius span-

sdipti visiems laikraščiams) 
panaikinama.

Balandžio 24 d. kunigas 
Krupavičius bendrame mitin
ge provincijoje (Vilkaviškyj) 
pasisako už civilinę metrika
ciją, kartu su liaudininku agi
tuodamas už naująją vyriau
sybę. Dar daugiau—tas kuni
gas (vienas iš geriausių krikš
čionių demokratų kalbėtojų) 
per mitingą kreipėsi į tauti
ninkus su šitokiu pasiūlymu: 
ponai tautininkai, likviduoki- 
tės patys, kad nereikėtų imtis 
prieš jus priemonių. . .

Likviduoti tautininkų sąjun
gai jau sudaryta ir juridinė 
platformą: priimtas įstatymas, 
kuriuo einant galima sustab
dyti visų organizacijų veiki
mą esant nepaprastojo meto 
padėčiai, o kadangi tokią pa
dėtį paskelbė dar tautininkų 
kabinetas, tai nedaug betrūk
sta tą įstatymą pritaikyti 
praktikoje. . .

L’ nors patys tautininkai 
j pradeda byrėti (Kaune 18-tos 
apylinkės tautininkų susirinki
mas, šauktas gegužės pradžio
je, neįvyko, nes iš šimto 
rių tautininkų tesusirinko 
8-9. Tos žinutės cenzorius 
k rasti n nepraleido: tokia 
charakteringa tautininkų 
veliamam sukrikimui), vis dėl
to prieš tautininkus priemonių 
dar nesiimama. Galimas da
lykas, kad svarbiausia čia bus 
—tarptautinės padėties pai
numas.

Biskis apie Socialistus
Perskaitęs “Laisvėj” nuo 

gegužės 10 dienos Bostono 
žinias, kaip socialistai minė
jo Pirmą Gegužės, matau rei
kalo padaryti jiems kelias pa
stabas.

Paimkime pavyzdžiui Bos
tono socialistų savaitraštį 
“Keleivį.” Jis turėtų būti ge
riausias darbininkų laikraštis 
visoj Naujojoj 
taip nėra.

Socialistai su 
stiklais jioško, 
kokios klaidelės pas komunis
tus ir iš to paskui pučia kal
nus, kad niekinus juos. Soci
alistai jau per 25 metus darė 
ir daro klaidas ir. jie jas da
ro tyčia, tiksliai. Tik pagal
vokime, kokias baisias jie atli
ko klaidas Vokietijoj, Austri
joj ir kitur! Vokietijos soci
alistai * agitavo darbininkus 
balsuoti už monarchistą gene
rolą Hindcnburgą, kad tik 
atitraukus juos nuo komunistų 
k an did at o Th ae 1 m anno.
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Anglijoj, bet

padidinančiais 
ar neras kur

“Laisvės Redakcijos Pastaba
Yra socialistų ir socialistų. 

Vieni jų darbuojasi bendrai 
su komunistais, stoja prieš fa
šizmą, o kiti tam darbui truk
do. Tatai yra ne tik pas mus, 
Amerikoje, bet ir kitose šaly
se. Pavyzdžiui, Ispanijoj tūli 
socialistai labai nuoširdžiai ir 
pasiųižusiai kovojo prieš fašiz
mą drauge su komunistais, o

nocket, Maine, $1.00.
Paterson, N. J., SLA 101 

kuopa per Juozą Treinį $5.00.
Scrantono Lietuvių Organi

zacijų Sąryšis per pirmininką 
Petrą Pėstininką ir iždininką 
Joną Steponauską $25.00.

Apsigynimo Fondui
“Lietu- 
per K.

ii.
So. Boston, Mass., 

vos Jaunimo Ratelis” 
MereŠkeviČių $10.00.

Viso sykiu $254.10.
Aukotojams ir aukas ren

kant pasidarbavusiems Gene
ralinis Konsulas nuoširdžiai 
dėkoja.

GINKLŲ VAJUS
Kaunas. — Ginklų 

rado gyvo pritarimo ir pa
ramos ne tik Lietuvoje gy
venančių tautiečių tarpe, 
bet ir užsieniuose. Visur, 
kur tik yra bent vienas ki
tas lietuvis, vyksta ginklų 
vajaus rinkliava. Visi lietu
viai, kur tik bebūtų ir ką 
veiktų, noriai ir duosniai 
aukoja ginklams pirkti pi
nigus. Ginklų vajaus vyr. 
komitetas, reikšdamas di
džią padėką visiems tautie
čiams, kurie, svetur gyven
dami, moraliai ir materia
liai remia mūsų karius ir 
šaulius, džiaugiasi ir di
džiuojasi, kad krašto saugu
mo reikaluose visi lietuviai 
eina išvien.

Gegužės 21 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko nepaprastai grdži 
operetė, kurią surengė LDS 74 
kuopa. Operetės lošėjai buvo 
New llaven’o draugai. Tai 
buvo įspūdingas veikalas, pa
rašytas Seno Vinco, “Nebaig
ta Kova,” vaizduojantis, kaip 
caro laikais jauni revoliucio
nieriai kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę ir žmonių lais
vę. Draugai newhavenieciai 
yra gabūs lošėjai, puikūs dai
nių inkai-solistai. Jie savo išla
vintais balsais ir gražiomis 
melodijomis žavėjo susirinku
sią publiką.

Į jų artistišką lošimą ir 
gražų dainavimą publika atsi
liepė gausiais aplodismentais.

Draugų newhavenieciu šią 
gražią paramą, kaip aktorių, 
taip ir svečių, kurių matėsi 
nemažai, 74 kuopa giliai įver
tina. šį kartą kuopa gali tik
tai tarti didelį ačiū draugams 
lošėjams ir visai atsilankiusiai 
publikai.

—o—
Gegužės.24, 10 vai. ryte, iš

ėjo streikan darbininkai Me
tropolitan Body Co., kuri su
sideda iš dviejų dalių—viena 
ant Grand St., kita ant Cos- 
sut St. čia dirba 
tos spėkos, UAW 
rišasi su CIO.

Darbininkai r e

Mail atrodo] kad socialistai 
turėtų pykti ant kapitalistų už 
tai, kad pastarieji neatiduoda 
socialistams pagarbos.

Veik visoj Europoj valdžios 
perėjo per socialistų šerengą 
ir jeigu broliai socialistai bū
tų panaudoję tokią_ taktiką, 
kaip Rusijos bolševikai, vado
vystėje Lenino ir Stalino, ir 
įsteigę darbo žmonių diktatū
rą, tai šiandien visa Europa 
jau pradėtų užmiršti apie ka
pitalistinę išnaudojimo 
nę. O tas buvo galima 
ryti, nes visoj Europoj 
ninkai darė revoliuciją, 
si prie savo galios, tik
jo jiems netrukdyti, bet padė
ti, jeigu socialistai nori soci
alizmo, jei nori padėt steigt 
darbininkų valdžią. Jeigu taip 
būtų socialistai padarę, tai 
dabar visa Europa jau buda- 
votų sau laimingą ir turtingą 
gyvenimą ir plėstų tikrą civi
lizaciją, nereikėtų visam svie
tui drebėti prieš fašizmą, kad 
jis atims laisvę vienai šaliai po 
kitos ir įves baisų terorą, nai
kins iš pat pamatų daugelio 
šimtmečių atsiektą civilizaci
ją. Nereikėtų ir didelėj pa
skuboj visam svietui ginkluo
tis; pinigus,' kurie dabar išlei
džiami apsiginklavimui, darbą 
ir energiją visuomenė galėtų 
sunaudoti del žmonių būvio 
gerinimo. Mano manymu, ir 
po šiai dienai didžiuma soci
alistų nesidarbuoja darbinin
kų naudai, nes jie visaip truk
do darbo 
m a. Geru 
dirbti] dėl 
kaip John 
bai mažai,

Dabar visos mažos šalys 
dreba iš baimės dėl savo liki
mo. O tai vis vaisiai socialis
tų nusistatymo ir jų taktikos. 
Mano manymu, komunistų 
laikraščiai yra perdaug švel
nūs linkui socialistų, linkui jų 
darbų. Komunistai kviečia so
cialistus i bendra frontą kovai 
prieš fašizmą, tai yra bjau
riausi visų neprietelių. Bet 
socialistai ir tą darbą trukdo. 
O fašizmas yra bendras visų 
priešas ir visi turėtume vie
ningai kovoti, bet taip nėra. 
Tūli socialistai jaučiasi baisiai 
užgauti tokiu pakvietimu 
visomis jėgomis 
muiiistus, ardo 
roms ar ne, bet 
rydami tarnauja 
k am s.

žmonių apsivieniji- 
socialistų, kurie 

socializmo, tokių, 
Strachey, yra la- 
juos galėtume ant 

raityti, tai yra to
kius socialistus, kurie simpa
tizuoja budavojamam socializ
mui Sovietų Sąjungoj, prisilai
ko socializmo principų. Di
džiuma yra tokių socialistų, 
kurie tik tuo vardu vadinasi, 
o socializmo bijo.

Man rodosi, kad socialistai 
neapkenčia komunistų todėl, 
kad komunistai nuoširdžiai 
darbuojasi, idant pagerinus 
darbo žmonių būvį, idant ap
jungus visus darbo žmones ir 
demokratiniai nusiteikusius 
žmones kovai prieš visų ben
drą priešą fašizmą, kad pa
naikinus išnaudojimo sistemą, 
kad neleisti fašizmui įsigalė
ti mūsų šalyje. Jeigu socialis
tai yra tikrai nusistatę už so
cializmą, tai jie turėtų išvien 
su komunistais dirbti. Bet 
taip nėra. Tas parodo, kad tie

HABERBUSCH & SCHIELE’S 
Sphinx! Stoat and Extra Ales 

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Rccr 98 North 7th Street
Brooklyn, N. Y.Porter, 

Telephone EV. 7-5471

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams • 1
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tūli jų kovojo prieš tuos pa
čius socialistus, ėjo iš vien su 
fašistais ir, pagaliau, nuvertę 
socialisto Negrino vyriausybę, 
atidavė Madridu fašistams. 
Taigi, kalbant apie socialis
tus, reikia turėtų tataj galvoj. 
Mes žinome, kad ir lietuvių 
socialistų tarpe yra žmonių, 
trokštančių veikti bendrai su 
komunistais už demokratiją.

“Laisves” Piknikas |vyks 2 d. 
Liepos, Klaščiaus Clinton Par

ke, Maspeth, N. Y

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. anefc 

Sun. all day and night

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Pakcturicnė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilb.asai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai, r

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

o

2
2
2 
o

Ekskursija Traukiniu
23 d. liepos (July) yra rengiama traukiniu eks

kursija prie Hopatcong ežero, NOLAN’S POINT 
Mrk, n. j.

Šią ekskursiją rengia LDS 3-čias, ALDLD 2-ras 
' ir LMS 3-čias Apskričiai. Visas pelnas nuo šios eks

kursijos yra skiriamas pasveikinimui dienraščio “Lais- 
včs” 20 metų Jubilėjaus.

Visų didžiojo New Yorko apylinkes draugijų ir 
organizacijų prašome tą dieną nieko nerengti ir šir
dingai kviečiame gerbiamąją šios apylinkes visuomenę 
dalyvauti šioje ekskursijoje.

RENGIMO KOMISIJA.

kompanijos pasirašyt nauja 
kontraktą, liečiantį darbo są
lygas. Bet kompanija nenori 
nei kalbon leistis. Tad vie- 

i 

natinė darbininkams buvo i&S 
eitis eit streikan ir kovot už 
savo teisėtus reikalavimus.

Plačiau apie streiką parašyį 
siu artimoj ateityj.

I 
žinoma, kompanija d ė-š 

spaudon reikalavimą įvairių 
darbininkų. Tad šis trumpas 
pranešimas lai būna pasarga 
draugams darbininkams—neit 
į šias š$pas jieškot darbo.

M. Arison.

Kiekvienas miestas <* 
.miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

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

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Valandi

10 %

•s: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 1*. M.
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrjį—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatai^
VISI naujų madų ..........,VISI naujo drabužio

Tinkamų Micrų Dėl Visų

Vaiky Siūtai taip pigūs kai .

Studentų Siūtai taip pigūs kai . .

.. $6.95

.. 10.95
14.50Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 motais
išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima dąryti sulyg mūsiį 10 išmokėjimo plano
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Koncertas prasidės 5 v. v. A. ir J.
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Cho
ristas. (126-128)

BŪK TAUTOS VADŲ SEPTYNERIUS METUS IR 
SUDEGEI’

vr ——

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tesi septynerių metų terminas 
į viešpatavimą “iki gyvos gal
vos.” Terminas (keitėsi, žmonių 
religija keitėsi taip pat, bet jų 
vadai savo dieviškumo nekeitė. 
Iki šiol visi karaliai ir kunigai 
sakosi turį valdžią nuo paties 
Dievo, iš dangaus.

Buvo įvairūs būdai farao
nams išvengti mirties sulyg se
nu tautos papročiu. Vienas ga
lėjo būt drąsus melagius, pasi
sakydamas, kad jis galįs ma
giškai save atjauninti, prisitai
kyti kitiems septyneriems me
tams. Ramzesas Antrasis ši
taip ir padarė. Kitas galėjo įti
kinti valdinius, kad jo vietoje 
gali kitas — ar tai vyras ar 
gyvulys — numirti ir “bus ly
giai taip gerai.” Trečias galėjo 
surengti didingą teatrą ir loši
mu tą pareigą išpildyti, bet 
pačiam likti gyvam.

Kąi kurie faraonai buvo lai
mingi išvengime perankstyvos 
mirties dėl to, kad jie gyveno 
gadynėje, kada senoji religija 
nebuvo taip populiariška, kaip 
naujesnėj!, kur buvo labiausia 
madoje saulės dievas Be.

Daugelis faraonų iškliuvo 
nuo mirties, padarydami saulės 
dievą valdišku (oficialiu) die
vu. Tai buvo gudri strategija, 
nes mat saulės garbinimas ne
turėjo savyje to nelemto septy
nerių metų termino plano.

Wainwright ne be pamato 
meta nuožiūrą, kad Egipto* re
ligijos, ką mes žinome, yra 
dikčiai sudarkytos tuo faktu,! 
kad faraonai tyčia pridavė la
bai daug svarbos saulės religi
jai. Saulės dievas Re buvo pa
darytas karalių gyvybės globė
ju ir dėl to jo stovy los ir žen
klai buvo visur; jis nustelbė 
tuos dievus, tuos papročius, 
kurie liaudžiai buvo geresni. 
Senesnėji religija, turėdama gi
lesnį pamatą tautoje, gali lai
kytis liaudyje, bet ji viešumo
je netenka garsumo nė raštais, 
nė akmeniniais pastatais, kuo
met valdančioji klasė jų neger
bia-

Tutankhamun’o uošvis, farao
nas Ahcnaton didelėmis pas
tangomis bandė iššluoti laukan 
senuosius Egipto dievus, o jų 
vieton įvest garbinimą vieno 
dievo, saulės skritulio su spin
duliais. ' 
gijos mini 
gerbtiną idealistą, kuris turė
jęs stebėtiną pasaulėžiūrą apie 
buvimą vieno dievo. Bet Wain- 
wright’o teorija įveda t kitokį 
motyvą Ahenatono religijos re
voliucijai. Ahenatonas galėjo 
būt baisiai išgąsdintas žmogus. 
Kada jisai su savo valdininkų 
ir kariuomenės pagelba už
darinėjo visas senųjų dievų ba
žnyčias, griovė jų paminklus ir 
visą savo sostinę perkėlė į nau
jo miesto vietą, labai galimas 
daiktas, kad jisai tuomi kovo
jo už savo gyvybę.

Jis nudavė, kad keršija ypa
tingai senųjų dievų vienam ku
nigui, daužė visur jo išvelzdas, 
paveikslus, bet tai vargiai čia 
būta keršto priežasties. Wain
wright nužiūri, kad priežastis 
buvo šita: tasai .kunigas buvo 
tai tas, kuris turėjo 
nui pasiųsti oficialį 
mirti.

“Kaip Cheopso ir 
taip ir Ahenatono smurtas bu
vo trumpas,” sako tas egipto
logas, “ir maištininkai tuojaus 
buvo privaryti prie savo parei
gų supratimo.”

Po Ahenatono jaunas Tut- 
ankh-Aton užlipo ant karališ
ko sosto. Tada spėkos už sosto 
J------------------------------- 1------□------------------------ :---

dėl visiems reikia stoti į dar
bą, garsinti‘pikniką, platinti 
lapelius, pardavinėti serijas ir 
tt.

po 
ne 
po 

bū-

Tutankhamun jų delegatams

— aristokratų klasė — priver
tė jį, kad savo vardą, kuris rei
škia “saulės skritulio gyvybė 
yra maloni,” permainyti į Tut- 
ankh-Amun — “Annino gyvy
bė yra maloni.” Faraonas Tu
tankhamun turėjo grįžti apsi- 
gyvent į Thebes, kur senas die
vas Amu n buvo vyriausias. Ir 
čia po devynerių metų viešpa
tavimo jaunas 
pasimirė.

“šitas viskas,” sako egiptolo
gas, “yra tai nepaprastas nu
rodymas, kad priimdamas se
ną po visą pasaulį paplitusią 
dangaus ir vaisingumo religiją, 
surištą su jos dieviškų vadų —- 
karalių pasiaukavimu, jisai ati
davė savo gyvybę savo liaudies 
gerovei.”
I Tutankhamun vienok išvengė 
pirties ugnyje. Ne vienas fa
raonas norėjo išvengti ugnies 
ir išvengė: mirė kitokiu būdu1. 
Bet net taip vėlai, kaip 712 m. 
pirm krikščionybės, Egipto fa
raonas numirė liepsnose. Tas 
atsitiko faraonui Bohorisui, ku
ris .karaliavo tuo laiku, kada 
Libija užkariavo Egiptą ir jo 
sostą. Libija buvo tai origina
le senosios dangaus religijos 
tėvynė. Visai suprantama, libi- 
jiečiai įvykdė amžių išmėgintas 
savo ceremonijas. Bohoris val
dė septynerius metus. Jo mir
ties reikalavo jo įpėdinis. Nėr 
abejonės, daugelis karalių bu
vo pasiųsta išnykimui dėl to, 
kad sosto paveldėjai turėjo di
delę ambiciją ant jo sėdėti, o 
jie patys manė, kad galės iš- 

Ar šiaipvengti tokio likimo.
ar taip, Bohoris mirė. Tai buvo 
paskutinis„ religiškai prievar- 
tingas myris, ir Mr. Wain
wright pastebi: “tai buvo 
augščiausias laipsnis senosios 
religijos baisenybės.”

J. Baltrušaitis.
(Pagal Emily C. Davis. Science 

News Letter, Washington, D. C.).

Detroit Mich.

a

Iš

aulės skritulio su spin- 
Mūsų civilizacijos reli- 
nini Ahenaloną kaipo

Ahenato- 
įsakymą

Chefreno,

Draugijų Sąryšio Darbuotės
Gegužės 19 d. vakare Drau

gijų Svetainėj įvyko labai 
svarbus Draugijų Sąryšio 
konferencijos susirink imas. 
Pirmininkavo drg. A. Dapšys.

Susirinkimo svarbi ausiąs 
tikslas buvo apsvarstyti šią 
vasarą surengimą “Vilnies” 
dienraščio r ė mimui pikni
ko liepos 23-čią dieną, 
Capitol parke. Išrinkta vei
kiančioji komisija. Gaspado- 
rium išrinktas A. Dapšys. Jam 
pagelbėti apsiėmė draugė As
trauskienė. Taipgi nutarė 
kviesti draugą Ramanauską į 
gaspadorius, kaipo tais rei
kalais daugiausia patyrusį.

Į spaudą parašinėtyf^apsiė- 
mė Rašytojų Ratelio draugai.- 
Nutarta pasidaryti 1,000 lape
lių ir plačiai visur paskleisti. 
Taipgi nutarta du kartu per 
radio garsinti. Nutarta rei-- 
kalanti, kad kiekviena drau
gija duotų po aštuonius darbi
ninkus piknikui. Nuta'rta 
kviesti iš “Vilnies” redakcijos 
kalbėtoją ir vietinį Aido Cho
rą piknike dainuoti. Į žaislų 
komisiją apsiėmė labai gabios 
draugės Janulienė ir Gakams- 
kienė. Jos parūpins piknikui 
nepaprastų įdomybių, kokių 
iki šiol jokiam piknike nebū
davo. O žaislais publikos pa
linksminimas piknike ir lošia 
svarbiausią rolę..

Be to, pikniko pasisekimas 
priklausys ir nuo to, kaip pa- 
sirįžusiai ir sutartinai darbuo
sis visi mūsų veikliausi ir ga
biausi draugai ir draugės. To-

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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kalų apkalbėti. Kurie dar neužsi
mokėjote duokles už šiuos metus, 
būtinai užsimokėkite šiame susirin
kime. Atsiveskite ir naujų narių. —
A. V. Sekr. (126-128)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 4 d., 10 vai. ry
to, S. Bakanausko Svct., visi nariai 
būkite. — Valdyba. (126-128)

Dėl pačio Sąryšio tvarkos 
gerinimo, nutarta, kad visos 
draugijos turėtų Sąryšyje 
lygų skaičių delegatų, o 
taip, kaip iki šiol būdavo, 
vieną ar du. Nutarta, kad
tų po tris delegatus iš kiek
vienos organizacijos. Tiktai 
reikia stengtis visiems draugi- 

disciplinuotai
dalyvauti Sąryšio susirinki
muose ir veikime.

Nutarta per delegatus pra
šyti pasimokėti. į Sąryšį tas 
organizacijas, kurios dar nėra 
pasimokėjusios. Nutarta Sąry
šio susirinkimus laikyti pa
mainant — vieną Eastsaidėj, 
o kitą Westsaidej.

Vienas iš Raš. Ratelio.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū- 
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

PRANEŠIMAI E KITUR
LDS 3-čio APSKRIČIO PIKNIKAS 

—RUGP. AUGUST 6-tą
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

3-čias apskritys rengia pikniką 6 
dieną rugpjūčio, August, P. Vaičio- 
nio Meadow Grove Parke, Cranford, 
N. J. Visų organizacijų prašome virš 
minėtoj dienoj nieko nerengti, o da
lyvauti mūsų piknike. Kadangi pasi
taiko keli parengimai vienoj dienoj, 
žinoma nebūna naudos nei vienam. 
Vengkime kiek galint, kad neįvyktų 
keli parengimai vieną dieną. — Ko
misijos narys A. Skairis.

(124-126)

NEW HAVEN, CONN.
Trečiadienį, 31 d. geg. įvyks 

kiai Indian Grove Parke, West Ha
ven. Grieš Radio orkestrą iš dešim
ties muzikantų, lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Pradžia 8 vai, 
vakaro. Įžanga 35c. Šiemet Parkas 
naujai pertaisytas ir bus malonu 
jame praleisti linksmai laiką. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(124-126)

ŠO-

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, 1 d. birž., 6:30 vai. vaka
re. Šv. Jurgio Svct., 180 New York 
Avė. Visi būkite anksti, nes įvyks 
prakalbos tą patį vakarą --- nesivė- 
luokite. — G. Žukauskas, Rast.

(126-127)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkinjas įvyks 

birželio 3 d., & vai. vak. Visi nariai 
dalyvaukite, taipgi nepamirškite už
simokėti metines duokles. — Org.

(126-128)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktaAg>k birželio 2 d., 1:30 v. v. 
3014 Yc^jįfns. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes yra daug svarbių rei-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

člo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
23l BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

* CHRONIŠKOS
LIGOS

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZI\S
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., Moterų" Skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
birželio, pas O. Mikolajunicnę, 47 
Hazel St., pradžia 7:30 v. v. Visos 
narės ateikite ir naujų narių atsi
veskite. — A. M. (126-128)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp.« susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio 1 d., 
4634 Milnor St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime. — P. Mickienė, Sekr.

(126-129)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rūpestingai moki

nasi naujas dainas dėlei rengiamo 
koncerto, kuris įvyks šį sekmadienį, 
birželio 4 d. Programos pildyme da
lyvauja: Pirmyn Choras, vad. G. Ka
zakevičiaus; E. ir A. Kasper, smuiko 
ir piano duetas; Pirmyn Choro Mer
ginų Ensemble; Ukrainiečių šokikių 
grupe iš 10x narių; Al. Klimaitė, so
listė iš Brooklyno, A. Višniauskas, 
solistas iš ‘ Bayonne, N. J. ir Aido 
Choras, vad. A. Žilinskaitės.
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LEWISTON-AUBUURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia pikniką, 3 

d. birželio, 1 vai. po pidtų ir tęsis 
iki vėlai nakties. Grieš puiki mui- 
ka šokiams, bus valgių ir gėrimų.’ 
Kviečiame iš Portland© ir Rumfor- 
do svečius dalyvauti.
Plondunio Ūkėje, Auburnc. — 
Laučius, Sekr. (126-128)

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

/ MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ t 

(Steam Boiler)

Bus Jono

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
* karšta vakariene.

Atskiras kamba
rys, užčjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki vėlai. cTOo

LOGAN BAK and GRILL

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

Namų Rakandų Krautuvė
— I M 1111 ' ■'I'"1" ■ " —.............   1 .1— I ... — • ---------------------------------------------- -

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divon a i- Uždari gai-Linol i j os
Į

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

VINCAS KARLONAS
Didelė ir gražiai įrengta svetaine baliams, 
vestuvėms ir įvairioms parems. Gera virtuvė, 
todėl ypač patogi salė vestuvėms ir parems.

Bakeliui per Maspethą važiuojant j 
PASAULINĘ PARODĄ

Dancing Wednesday, Friday and Saturday
Kariono įstaigos antrašas:

61-28 GRAND ST. MASPETH, N. Y
LABAI PATOGUS I-ICIVAŽIAVUMAS Iš VISUK

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbais 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kep tu v^e

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

restavjran-t

KViube gaU“ 
tu e tikros

Y i e t uviškos 
degtines’ 
valgiu ir gC“ 

rimų

Ilk
Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro

dą, susteni savo gimmes ir senus pažįstamus, užeikite į 
’ Lietuvių Centrą

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

Kllubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

Rūgšti, ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duqna, 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, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

74 11 avonėmDO VB1WO&
Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

nuo $1.00
6.50
2.00

6
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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 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ



LAISVĖšeštas puslapis

rNwYorko^/MMrZliilos

Mot. Komisija.
Kun.

PASAULINĘ PARODU

Ma
lta-

1337 E. 
Culver 
M.

galite paaukauti dra- 
atneškit juos “Laisvės” 
arba praneškit komisi- 
Ispanijos yra pabėgę

K ar. 
parapijos klebonas, ir 
Lekešis, Maspetho pa- 
vikaras, išvyko Lietu-

Lankėsi “Laisvėje”
Worcester,

sū-

karštos dienos. B Traukiu paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.

Ii senu 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

padarau

krajavus
su ame-

Rei-

Skrybėliniy Konvencija 
< Už Unijų Vienybę

Sekmadienį užsibaigė čionai 
buvusi Skry belinių- K e pu rin i ų 
Unijos. AFL, konvencija. Max 
Zaritsky iš naujo išrinktas 
prezidentu, Michael Green — 
fin. sekretorių. Išrinkta ir vi
si buvusieji viceprezidentai.

Didžiausi konvencijoje gin
čai tarp 165 delegatų buvo 
už ir prieš Zaritskio pateiktą 
rezoliuciją, šaukiančią už vie
nybę tarp CIO ir AFL. Ga
lop rezoliucijos šalininkai lai
mėjo. Greerto buvo prieš pa-

darna .visą būdą už nesusitai
kymą unijų suverst ant John 
L. Lewiso. Ši atmesta veik 
vienbalsiai.

Unija turi tarp 35 ir 40 
tūkstančių narių 93-se loka- 
luose visoj šalyj.

i L

Miesto AFL Prieš 
Bewley Bilių

/Thomas J. Lyons, Centrales 
Amatų ir Darbo Tarybos pre
zidentas, atsišaukė į guberna
torių Lehmaną atmest (ve- 
tuot) priešdarbininkišką Bew
ley bilių. Tuo pat sykiu sa
vo pareiškime jis aštriai smer
kia rėmusius tą bilių, pareikš
damas, kad jie yra “darbinin
kų išdavikais.”

Sykiu Lyons paskelbė, kad 
Išvežiotoji) Brolija (team
sters), AE of L, statys pikie- 
tus prie namų ir ofisų tų vals
tijos senatorių, kurie balsavo 
už tą bilių. Jis sako, “lai 
žmonės žino, kokią neatlei
džiamą nuodėmę prieš dar
bininkus jie papildė.”

Prasikaltėlių prieš darbinin
kus skaičiuje, pirmoj vietoj, 
jis pažymi valstijos senatorių 
John J. McNaboe, Hearsto 
pataikūną, autorių daugelio 
priešdarbininkiškų bilių.

Dar negražesnis 
senatorių prasikaltimas, 
Lyons, yra iš to atžvilgio,' 
11-ka jų buvo AF of L 
partinio Komiteto užgirti 
eito rudens rinkimuose, 
adresu jis labiausia i 
“darbininkų išdavikų” 
Jais yra:

John J. McNaboe, John L. 
Buckley, A. Spencer Sold, 
William J. Murray ir John 
T. McCall, demokratai, iš N. 
Y. miesto; Edward J. Cough
lin, dem.,
seph D. Nunan ir Peter T. 
Farrell, dem., iš Queens; Rae 
L. Egbert, dem., iš 
land.

Kiti balsavusieji 
bet AFL neužgirti 
se, yra Frederic R. 
rep., ir Charles D. 
Harlemo, tammanietis, patsai 
autorius priešdarbinin k i š k o 
Perry biliaus, pridengto neva 
panaikinimu rasinės diskrimi
nacijos.

Taryba atstovauja virš 
700,000 organizuotų darbiniu-

daugelio I 
sako 
kad 
Ne- 
per- 

Jų
taiko 

titulą.

iš Brooklyn©; Jo-

Staten Is-

Trečiadienis, Geg. 31,

Drabužiai Ispanijos 
Pabėgėliams

i Trys Žuvo Apvirtus 
Žuvininkų Laivui

iš Radio Valandos 
Pikniko

IŠRANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, dideli ir patogūs — šviesūs, 
garu šildomi. Pageidaujama, kad at
sišauktų du vyrai, arba dvi mergi
nos. Gali būti ir ženota pora be vai
kų. kreipkitės pas: G. Kripaitis, 

Brooklyn, N. Y.
Avenue

5th St., 
Line, išlipkite ant 

(121-126)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

O. Malinauskienė-ir dar vie
na draugė, kuri prašė vardo 
neskelbt, atnešė po pundą 
drabužių Ispanijos pabėgė
liams.

Kas 
bu žiu, 
salėn, 
jai. Iš
apie pusė miliono žmonių. Ten 
randasi buvusių karių, jų šei
mynų ir šiaip gyventojų anti
fašistų. Surinktomis pinigi
nėmis aukomis vos pajėgiama 
prigelbėti jiems gyvasty išlai
kyt, o drabužius labai sunku 
supirkt. .

J. Amutis, 
Mass., su savo žmona ir 
num lankosi New Yorko 
saldinėj Parodoj, ta proga 
lankė ir “Laisvės” įstaigą.
Amutis yra “L.” skaitytojas, 
užsimokėjo už prenumeratą ir 
paaukojo $1.50 “L.” reika
lam. L. K.

Pilot, 32 pėdų laivelis, išva
žiavęs su norinčiais žuvies 
pasigaut, apvirto East Upėj su 
28-niais keleiviais. Iš tų 25 
pavyko išgelbėt, vieno kūną 
sužvejojo už mylios nuo nelai
mės vietos, o dviejų nerado 
iki vėlumos. Manoma, kad jie 
prigėrė.

Laivelis, kuriame, aprokuo- 
jama, saugiai galėtų važinėt 
daugiausia 20 asmenų, turėjo 
28. Dėlto, sakoma, jis; taip 
greit apvirto, kad ant jo bu
vusieji visai nepajutę pavo
jaus pasijuto vandenyje.

žuvęs Albert Jennings, 42 
m., 28 Bethune St., N. Y. Pa
sigendama Harold Steen, įgu
los nario, ir Joseph Quinn.

Laivuko kapitonas William 
Weedon sulaikytas teismui.

Gegužės 28-tą įvyko V. 
tusevičiaus vadovaujamos 
dio Valandos 7-tas metinis 
piknikas Klaščiaus Parke. Pu
blikos susirinko vidutiniai, 
daugiausia jaunimas suėjo 
pašokti. Griežė “Nakties Pe
lėdų” orkestrą, vadovaujama 
J. Navicko. Dalį rengėjų ti
kėtosios publikos, be abejo, 
nutraukė Pasaulinė Pai’oda ir 
kitos tą pat dieną įvykusios 
pramogos, gi daugelis gal būt 
patraukė j pajūąj, sulaukę pir
mos

Tarp Lietuvių
J. Aleksiūnas,

kamba- 
savaitę.

Pasirandavoja fornišiuoti 
riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y. 

Pusė bloko nuo St. George Hotel.
(121-138)

PASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudyne ir kiti patogumai. Gerai 
prižiūrimas namas. 47 Montieth St., 
prie Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.;

(126-128)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

\ Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
X damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

ap-
J.

Pirmadienį aplankė “Lais
vės” ir LDS įstaigas Lyda Mi- 
kulskytė, nesenai iš Lietuvos 
atvykusi jaunuolė. Įstaigos 
jai patiko, sako: “Garbė ir 
džiaugsmas darbininkams tu
rėt tokias įstaigas.”

žadėjo eit Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo mokyklon 
mokintis anglų kalbos ir da

 

lyvauti lietuvių jauniiyfcv^ai'- 
bo sąlygoms leidžiant o 
tarpu dar nedirba.

Taipgi lankėsi K. Aksomi- 
tauskas, hartfordietis. šven
čių proga gavęs truputį ato
stogų, atvyko pamatyt Pasau
linę Parodą ir atlankyt lais- 
viečius. Svečias paaukojo $2 
“Laisvės” jubilėjaus fondui.

Mirė
meAntanas Ruseckas,

amžiaus, gyvenęs 163 Lud
low St., New Yorke, mirė ge
gužės 19 dieną, 1939 m. Pa
laidotas gegužės 25 d., Mt. 
Olivet kapinėse. Laidotuvėms 
patarnavo laidotojas J. Le
vanda.

žemiau įvardyti lydėtojai, 
varde Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 159 "kp., reiškia 
padėkos žodį centro valdybai 
už patarimą laidotuvių reika
lais. Ačiuoja sekretorė M. 
Barkus, Antanas Giačas, Ag
nieška Grubavičienė, Motiejus 
Variškevičius, Juozas Reklis, 
Sinąas Rakauskas ir Kuzmic
kas. Visi esame patenkinti 
patarnavimu. Ilsėkis, drau
ge; į tavo vietą stengsimės 
gauti daugiau naujų narių.

Sekr. M. Barkus.

tu t

LDS Susirinkime Bus 
Paskaita

kun. P. 
rapijos 
von atostogaut.

i * * *
Maspethe yra susidarius 

bendrovė, kuri pardavinėja 
serus, ketina statyt Lietuvių 
Auditoriją.

812 Marion St., kamp. Broadway I 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park- { 
way ir Chauncey stočių BMT Line i 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND

Lietuviu Darbininku 
vienijimo 1-mos kuopos 
rinkime šio ketvirtadienio va
karą, birželio 1-mą, “Laisvės” 
salėj, svarbu nariams ir ne 
nariams dalyvaut, nes dakta
ras A. Petriką skaitys paskai
tą apie širdį ir jos ligas. Pa
skaita parašyta detroitiečio 
d-ro Palevičiaus.

Kviečiami ir ne nariai. Na
riai prašomi susirinkt anks
čiau, kad anksti užbaigt kuo
pos reikalus. Valdyba.

Susi- 
susi-

Pogromai ant Visados 
Panaikinti

ambasado- 
sveikinimas. 
kreditą tos 
dirbusioms

žydų organizacijų mitinge- 
koncerte, surengtame minėt 
Biro-Bidžano autonominės sri
ties įsteigimo 5 metų sukaktį, 
skaityta Sovietų 
riaus U m ansk i o 
Jame jis atidavė 
srities įsteigime
organizacijoms. Taipgi pareiš
kė, kad Sovietų Sąjungoj ant 
visados panaikinti pogromai ir 
bile kokia diskriminacija prieš 
žydus. Publika audringa ova
cija užgyrė pareiškimą.

Umanskio sveikinimą skaitė 
jo sekretorius Kukin. Patsai 
Umanskis, sakoma, negalėjęs 
dalyvaut dėl nesveikatos.

Visuomenė Padės Paruoši 
Komunisty Platformą

Bronx Apskričio komunistų 
visos kuopos birželio 6-tos va
karą šaukia atvirus mitingus, 
kviečiant |i juos narių drau
gus, simpatikus, “Daily Wor
ker” ir kitos darbininkiškos 
spaudos skaitytojus. T u o s e j 
mitinguose visi galės duoti su-1 
manymus, diskusuoti, veikliai 
prisidėti prie nustatymo plat
formos komunistų kandidatui 
į Miesto Tarybą. Rinkimai 
įvyks šį rudenį.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

' OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dienų Ir nuo 7—8.vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lesslngu.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

ILfąuor#

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Telephone: Havemeyer 9-9115

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

arti Corona entrance į /ferus.

Fairview Restaurant

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

110-62 Corona Ave.

CORONA,

Gaminam valgius ir 
t u r im c Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų
šokių vynų ir gero

degtinių,

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’:

4

<

< 
<
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VIENATINIS LIETUVIŠKAS

/ p t Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

) penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

UP-TO-DATE

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

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

Gerai/Patyrę Barberial

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel. 
Ev. 4-8011 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

4

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

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir DailydėsClement Vokietaitis

t

ma-

Telefonas Foxcroft 9-6901

i

»■

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

už bilių, 
rinkimuo- 
Coudert, 
Perry iš

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3621

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

akmuo statybai
Centro 
t End 

Lė- Sekmadienį buvo karščiau
sia gegužės 28-ta bėgiu 69 
metų. Oro Biuro oficialiai re
kordai sako buvus 88 laips
nius karščio 6 vai. po pietų.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, malia vojimo ar popieravinio 

klauskite mūsų aprokavimo*

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

j valgis ir alga. Chesley, 174 — 31st 
1st., Brooklyn, N. Y. (126-128)

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

nKCMvOU OiSUiudCCC

Jei Bewley bilius praeitų, iš- 
vežiotojam streikas pasidary
tų veik neįmanomu, nes už vi
sokiausius nuostolius kompa
nijoms streiko laiku streikie- 
riai būtų baudžiami ilgiems 
metams kalėjimo ir atmokėt 
nuostolius.

Pabėgėlių Šeima Bandė 
Žudytis '

Pabėgėlių iš nazių Vokieti
jos šeima, tėvai ir 6 metų vai
kas, rasti apsinuodiję gasu sa-. 
vo kambarėlyje, 303 E. 61st 
St., N. Y., kurį jie buvo pa
siėmę pora dienų anksčiau. 
Moteriškei ir vaikui riešeliai 
įpjauti britva. Pajutus gasą, 
juos atrado ir atgaivino.

Majoras Smerkė Socialės 
Programos Priešus 

Penktadienio popietį padė
ta kertinis 
naujo Medikališko < 
prie 80th St. ir ‘East 
Ave., Welfare Islande, 
šuos $800,000.

Ceremonijose kalbėjęs 
joras LaGuardia pareiškė, 
kad “šis nebus paskutinis bil- 
dingaš laike mano termino. 
Aš tęsiu statybą mažiems kū
dikiams ir liaudžiai.”

Jis akė/o “beširdžius asme
nis,” “murzinus politikierius” 
ir “pilvais šliaužiančius advo
katus,” kurie priešinasi soči- 
alei programai, nurodyda 
kaip sunku buvo pradėt 
nors, kada jis užėmė vietą, 
su vieta gavęs paliktą senę, 
“blogą valdžią,” kuri truk i t>1TITTZ'A T A XTTH/T A T 
dydtivo viskam. Jis pareiškė, | IviIJLKALlA V ŪMAI 
kad suktybė siekė net “ligon- | Reikalinga senyva moteriškė pri- 
bučius ir mirusiųjų kūnus Ja. Iži^ęti 3 metų mergaitę kambarys, 

~ x/nlmo ir nlrrn neini/ 174 ___ Q1ot
voninėse.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona (Šepaitis) Rimkiene, pa- 

jieškau brolio sūnų, Juozą šetaitj, 
paeina iš Kalpokų Kaimo. Taipgi 
Kastancijos Krapavickienes iš Rekš- 
čių kaimo. Abu paeina iš Tauragės 
?arapijos. Girdėjau, kad gyveno 
Chicago apylinkėje. Malonėkite at
sišaukti arba kas žinote apie juos, 
įrašau pranešti, už ką būsiu dėkin-

Turiu svarbių reikalų. Ona Rim
kienė, 1064 Hancock St., Brooklyn, 
N. Y. (126-128)

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

(Kampas Roebling St.)

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

"Special

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
• 1062 Glenmore Avenue 

East New York

Vincas J. Daunora
------------------------- APTIEKORIU 8 _______




