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KRISLAI
Jieško Baubo po Lova. 
Vėją Sėja, Audrą Pjaus. 
Popieriniai Prižadai. 
Kaip su Duoklėmis?

Rašo A. B.
Washington© reakcionie\ 

riai pradėjo j ieškot raganų į 
bedarbių ir WPA darbi
ninkų organizacijoj Work
ers Alliance. O tai vieninte
lę organizacija, kuri milio- 
nams vargo žmonių yra nu- 
šluosčius
laimėjus didesnį 
kąsnelį.

* * *

Kongreso komisija suši
lus stengiasi sutverti rau
donąjį baubą ir gąsdinti vi
suomenę nuo Workers Al
liance. Liudijimui prieš or
ganizaciją kviečiami visų 
patamsių sugedę paukščiai.

* *

Roosevelto administraci
ja šiam Workers Alliance 
kryžiavojimui n e p r i taria. 
Tą parodo tas faktas, kad 
aukšti administracijos šulai 
dalyvavo ir prakalbas sakė 
Workers Alliance sušauk-J 
tam kongrese “Už Teisė 
Dirbti.” J

♦ * *

Jeigu patikėti “New Yor
ko Timeso” pranešimui, tai 
popiežius Pijus XII sušilęs 
darbuojasi, idant neprilei- 
dus Anglijos, Franci jos, 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos susitarimo palaikymui 
taikos.

Toks popiežiaus elgėsis, 
aišku, būtų vanduo ant Hit
lerio ir Mussolinio karinio 
malūno. Jis vėją sėja, o au
drą pjaus. Ir ta fašistinė 
audra blaškys visą katalikų 
bažnyčią. Daugiausia nu
kentės eiliniai katalikai.

* * *

Tai Estijos ir Latvijos 
valdžios pasirašė nepuolimo 
sutartį su Vokietija. Spau
da tai aiškina smūgiu or
ganizuojamam taikos blo
kui, o laimėjimu Berlyno- 
Romos ašiai.

* * *

Pati nepuolimo sutartis 
neturėtų būti joks taikai 
smūgis. Sovietų Sąjunga 
juk jau be galo senai vi
soms šalims siūlo nepuolimo 
sutartis.

Svarbu tas, kad Hitlerio 
prižadai nepulti Pabalti jos 
kraštų yra neverti nei iš
valgyto kiaušinio. Tai tik 
meškerė tuos mažus kraš
tus pasigauti ir su jų nepri
klausomybėmis a p s i d irbti 
prie pirmos progos. Nejau
gi to nemato Estijos ir Lat
vijos diplomatiniai trumpa
regiai ?

Visas svietas 
Hitlerio panašūs 
davė Austrijai ir 
vakijai. *, * *

Drg. Šolomskas
sirūpinęs Literatūros Drau
gijos narių duoklėmis. Jos 
plaukia silpnai. O čia reikia 
kaštus apmokėti už žurnalą 
“Šviesą”, jau renkama Dr. 
Petrikos knyga ir spaustu
vė reikalauja pinigų už 
darbą. ,

Bet šita problema nėra 
tik vieno Draugijos sekre
toriaus problema. Ja reikia 
tuojau susirūpinti visiems 
Draugijos nariams, o ypač 
kuopų ir apskričių virši
ninkams. ♦ ♦ ♦

Pavyzdžiui, mačiau L. L. 
D. 9-to Apskričio konferen-

žino, ką 
prižadai 

Čechoslo-

labai su-
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Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Anglija Mėgina Palik
ti Spragą Siūlomoje

Sovietam Sutartyje
London. — Anglijos val

džia šiomis dienomis siun
čia savo specialį atstovą 
Wm. Strangą į Maskvą, kad 
“sutaikytų” Anglijos pasiū
lymus su Sovietų pasiūly
mais kas liečia darymą ben
dro apsigynimo sutarties 
tarp Anglijos-Francijos ir 
Sovietu, v

Tam Anglijos pasiunti
niui pavesta perkalbėt So
vietus, idant jie nereikalau
tų gint Latviją, Estiją ir 
Finiją (Suomiją).

Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlainas 
pareiškė seime, ’ kad Angli
ja ir Franci j a sutinka tuoj 
duot Sovietam 
gelbos, kai tik 
pultų Sovietus; 
ja ir Franci j a
Sovietam net, jeigu 
aiškiai g r umotų užpult 
Sovietus, sakė Chamberlai
nas. Bet, pasak jo, tai nega
lima būtų įrašyt į sutartį 
gynimą Pabalti jos kraštų, 
kuomet tie kraštai patys 
tam “priešinasi.”

(O jie “priešinasi” pagal 
Anglijos valdžios koman-

E-------------- —-------------------------------------

Anglų Karalius Išvažiavo į 
Washingtoną

LIETUVA VIRŠIJO 
AMERIKONŲ ŠAU
DYMO REKORDĄ 

....... -y-—

Kaunas, birželio 6 d.— 
Lietuvos šaudymo pirmeny
bėse Policijos Kliubas su
mušė amerikiečių 1937 me
tų rekordą. Iš 2,000 galimų 
taškų išmušė 1,962.

ISPANIJOS FAŠIS
TAI MASINIAI ŽU
DO LIAUDIEČIUS

Madrid. — Barcelonoj ir 
Madride fašistų valdžia su
ima 'bent po 50 liaudiečių- 

'respublikiečių kasdien ir de- 
sėtkais juos šaudo kiekvie
ną dieną.

Rooseveltienė Sako. _ 
Alkani Vaikai tai Di- i 
džiausią Šalies Skola 

_ ■ ? Om

Rengiasi Deportuot 
Harry Bridges

karinės pa- 
Hitleris už- 
“gal” Angli- 
eitų talkon.

naziai

Kuba Neįsileis Žydų Pa
bėgėliu nė už $500,000

New York. — Bendrasis 
Amerikos Žydų • Komitetas 
sudėjo pusę miliono dolerių 
į Chase National Banką, 
kaipo Kubos reikalaujamą 
įstatymišką u ž t i k r i nimą 
Vokietijos žydam pabėgė
liam, dabar norintiem įva- 
žiuot į Kubą.

Minimas žydų komitetas 
mušė telegramą Kubos pre
zidentui Bru, prašydamas 
priimt 907 žydus tremti
nius, kuriuos gabeno Vokie
tijos laivas “St. Louis,” ir 

| dar 200 tokių tremtinių nuo 
laivų x “Flandre” ir “Ordu- 
na.” Tai kiekvienam būtų 
užtikrinimo po apie' $500, 
kad jis neapsujikins Kubos 
iki to laiko, kol bus perkel
tas iš Kubos kur kitur.

Bet Kubos valdžia, kaip 
pranešama, pareiškė, kad 
vis tiek nepriims tų pabė- 
gėlių.

Tokio, birž. 8. — Neofi
cialiai pranešama, kad Ja
ponijos valdovai jau siūlo 
Chinijai taikytis.

New York, birž. 8.—An
glijos karalius Jurgis ir ka
raliene Elzbieta pravažiavo 
pro New Yorką į Washing- 
toną. šeštadienį sugrįš į 
New Yorką.

POLICININKAS SUŠAUDĖ 
MERGAITĘ, GRŪMOJUSIA 
VAIKIŠKU “REVOLVERIU”

Mauch Chunk, Pa. — Bu
vo areštuotas valstijinės 
policijos kapralas Ben. 
Franklin, kad jis 6 revolve
rio šūviais nušovė valstiji- 
niame automobilyje Joaną 
Stevens, 14 metų mergaitę, 
mainierio dukterį, žmogžu
dį s, gavę $5,000 paranką, 
paliuosuotas iki teismo ir 
vėl eina policininko parei
gas. ' ' i ■ į.
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Pirmajame tardyme 

Franklin ir jo bendras Ed. 
Swat j i pasakojo štai ką, 
būk: Joana Stevens mums 
telefonu pranešė, kad pikta
dariai rengiasi apiplėšt 
banką Ne’squehoninge. Bu
vo paskirta vieta sueit tą 
njergaitę. O paskui mes ją 
įsisodinome į automobilį ir 
važiavome. Jinai gi atkišo 
revolverį ir liepė vežt ją į 
Lansfordo miestelį, o jei ne, 
tai ji sušaudysianti mus. 
Tuomet valstijos policijos 
kapralas Franklin ir suva
rė šešias kulkas mergaitei 
į krūtinę ir galvą.

Ale tariamas mergaites 
“revolveris” buvo tik žais
linis, toks kaip krautuvės 
pardavinėja vaikams. Be to, 
policininkai Franklin ir 
Swat j i per ištisas 21 valan
dą niekam nieko nesakė 
apie tos mergaitės nužudy
mą. . !

(Matyt, reikėjo la'iko 
simokint meluot.)

su-

Didelis CIO Automobilistų 
Unijos Laimėjimas

Detroit, Mich. — Po 16 
dienų streiko, CIO Automo
bilių Darbininkų Unija lai
mėjo kovą prieš Briggs 
kompaniją, gaminančią au
tomobiliams viršus.

Kompanija sutiko pripa
žint šią uniją kaip vieninte
lę Briggs darbininkų atsto
vę, jeigu būsimuose balsavi
muose dauguma tų darbi
ninkų pasisakys už CIO 
uniją. O milžiniška jų dau-

cijos protokolą. Konferen
cijoj buvo raportuota, kad 
iki balandžio 30 d. dar nė 
vienas didokos Shenandoah 
kuopos narys nebuvo mokė
jęs duoklių už šiuos metus, guma dėl to pamatiniai ii7

Panašių blogų situacijų streikavo, kad priyerst 
rasime ir kitur. Jas reikia kompaniją pripažint šią 
kuogreičiausia prašalinti uniją.

Šešių Metų Motina-Mergaitč ir Jos Kūdikis
Į

Auginami Kaip Peru Valdžios Duktė ir Sūnus
Lima, Peru. — Valdžia 

Peru respublikos prisiėmė^ 
kaip “savo dukterį”, šešių 
metų amžiaus mergaitę-mo- 
tiną Limą Mediną. Valdžia 
sykiu paėmė auklėt ir mer
gaitės kūdikį, kaip “savo 
sūnų.” Mergaitė pagimdė jį 
gegužės 14 d. ir davė jam 
vardą Gerardo Alejandro.

Ši mergaitė - motina dar 
pilnai neturi nei šešių metų 
amžiaus; jinai tik penkių 
metų ir septynių mėnesių. 
Ji yra vargingų indėnų 
duktė.

Ji pagimdė kūdikį per 
operaciją ligoninėje. Mer
gaitei buvo prapjauta pilvo 
“siena” ir gimdykla, ir taip 
išimtas kūdikis. Po opera
cijos ji gražiai sugijo. Svei
kas ir jos vaikutis.

Laike gimdymo Lina Me
dina turėjo 3 pėdas ir 9 co
lius aukščio, . ir^ svėrė 66

svarus.
Jinai, dar būdama tik 8 

mėnesių amžiaus, sirgo ‘mė
nesinėmis’ (antdrapanė- 
mis), reiškia, jau buvo ly
tiškai subrendus.

Mergaitė ir iki šiol nesu
pranta, kaip jinai tapo mo
tiną.

Peru valdžia paskyrė sa
vo komisiją, kuri rūpinsis, 
kad ši motinukė ir jos kū
dikis būtų gerai užlaikomi 
ir auklėjami. Valdžia užtik
rina abiem ir apšvietą.

Jau dabar mergaitė-moti- 
na gauna pelningų pasiūly
mų iš judamųjų paveikslų 
kompanijų, teatrų ir paro
dų, kad rodytųsi su savo 
vaikučiu. Bet tai priklausys 
nuo valdiškos komisijos, 
kur, kada ir už kiek atlygi- 
nimb mergaitė galės rodytis 
su sūneliu. Ta komisija da
rys Visas panašias sutartis.

Washington, birž. 8. — 
Amerikos darbo ministerija 
šaukia H. Bridges, Calif or- 
nijos CIO unijų vadą, į 
Washingtoną birž. 27 d. pa- 
siaiškint, kodėl jis neturėtų 
būt deportuotas į Australi
ją

ITALIJA PRISIPAŽĮSTA 
DAVUS MILŽINIŠKĄ PA

RAMA GEN. FRANKUI

Jei ne WPA Darbai, 
Daugis Smulkių Biznių 

Būtų Nubankrutavę 
Washington. — Suvažįa- 

vime-Kongrese dėl Teisės 
Dirbt kalbėjo buvęs senato
rius S. W. Brookhart, atsto
vas Smulkiųjų Biznierių 
Susivienijimo: jis pabrėžė, 
kad jei ne vieši WPA pa- 
šalpiniai darbai, tai ne tik 
bedarbiai būtų badavę, bet 
ir daugybė smulkiųjų biz
nių būtų nubankrutavę. Pa
našiai kalbėjo ir senatorius
J. Murray ir vyskupas F.
K. McConnell.
Protestas N. Y.

S u v a ž iavimas 
protesto telegramą New 
Yorko Times leidėjui, A. 
Sulzbergeriui. Nes N. Y. 
Times nespausdino ' paties 
pranešimo- apie šį suvažia
vimą, bet pirmoje vietoje iš
spausdino šnipų melus ir 
šmeižtus, kur jie piešė Am
erikos Darbininkų-bedarbių 
Susivienijimą neva kaip 
“komunistų valdomą” orga
nizaciją. ' „

mes’ui
siuntė

Gen. Franco Karinė Sąjunga 
Su Italija ir Naziais

Roma. — Italijos fašistai 
sako, kad Ispanijos diktato
rius gen. Franco padarys 
karinę sąjuųgą su Italija ir 
Vokietija prieš Sovietus ir 
šiaip demokratines Šalis. 
Tuom gen. Franco atsitei
siąs už italų-nazįų talką.

Republikonai Rėkia, 
kad Roosevelt “My
lįs Raudonuosius ’

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Tho
mas (iš N. J.) kėlė ermy- 
derį, kad prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė poetą-laik- 
raštininką Archie MacLei- 
shą viršininku Kongreso 
Knygyno. Thomas vadino 
MacLeishą “komunistų pa
lydovu” ir šaukė, kad pre
zidentas “skandališkai pasi- 
duodąs komunistų įtakai,” 
kad jis skiriąs vis daugiau 
komunistų pritarėjų į val
džios vietas.

Rępublikonas Thomas va
dino “komunistų palydovu” 
ir Robertą M. Lovettą, kurį 
Rooseveltas neseniai pasky
rė į valdiško sekretoriaus 
vietą Virgin Salose.

Vadovaujantis demokra
tas kongresmanas Rayburn, 
pašokęs, atsakė, kad repub- 
likonas Thomas tokiais įta
rimais nori tik apšmeižt 
prezidentą Rooseveltą.

Kitas rępublikonas kon
gresmanas Schafer pareika
lavo su rašyt į kongreso re
kordus vardus tų aukštų 
valdininkų, kurie, pasak jo, 
turį “komunistinių palinki
mų.”

Berlin, birž. 8. — Buvu
sios jčechoslovakijos gyven
tojai kelia dar didesnius 
maištus prieš Vokietiją. 
1,000 ęechų sukilėlių pabėgo 
į Lehkiją.

Roma, birž. 8. — Valdiški 
Italijos laikraščiai rašo, jog 
per keturis pirmuosius mė
nesius karo prieš Ispanijos 
respubliką Mussolinis nu
siuntė 100 tūkstančių savo 
armijos į talką Ispanijos fa
šistams. Tuo pačiu laiku 
generolas Franco gavo iš 
Italijos 4,370 karinių auto
mobilių, 7501 kanuolių (pa
trankų) ir 40 tūkstančių tu
nu amunicijos ir šiaip karo 
medžiagų.

68 Italijos laivai darbavo
si, veždami karius ir gink- 
lus-amuniciją Ispanijos fa
šistam. 40 Italijos karo lai
vų saugojo tuos neva “pre
kinius” fašistų laivus. Mus- 
solinio submarinai skandino 
Sovietų ir kitų kraštų pre
kinius laivus, nužiūrimus 
kaipo reikmenų gabentojus 
Ispanijos respublikai.

London, birž. 8. — United 
Press žiniomis, Hitleris pa
sišaukė net Italijos kariuo
menę malšint cechų sukili
mus prieš Vokietiją.

Generalis Prokuroras Ty
rinėja Phila. Teisėją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Frank Murphy pradėjo 
tyrinėt Trečios Srities vy
riausią federalį teisėją J. 
W. Davisą, z Philadelphijoj. 
Yra įrodymų, kad ši§ teisė
jas, aršus atžagareivis ir 
darbininkų priešas, ėmė iš 
kapitalistų kyšius ir vari
nėjo įvairius šmugelius.

Bedarbiški Pietūs Valdi
ninkam ir Politikam

Washington. — Protarpy 
Amerikos darbininkų - be
darbių suvažiavimo Dėlei 
Teisės Dirbt buvo suruošta 
tokie pietūs, kokius valgo 
pašalpinis bedarbis. Šiuos 
bedarbiškus pietus valgė ei
lė valdininkų ir šalies 
greso narių.

ORAS
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kon-

Vėsiau ir būsią lietaus su 
perkūnija.

5

Washington. — Preziden^^^ 
to Roosevelto žmona Elea
nor a kalbėjo darbininkų-be
darbių suvažiavime, kuris 
vadinasi Kongresu dėl Tei
sės Dirbti. Jinai kritikavo 
atžagareivius, kurie šaukia , 
“taupyt” šalies iždą, kurie 
rėkia, būk dabartinė val
džia “perdaug” šelpia be
darbius ir “pergiliai lenda į 
skolas.”

Rooseveltienė sakė, kad 
didžiausia šaliai skola tai 
“nedavalgę vaikai.” Aplei
džiant vaikus ir jaunuolius, 
vis t i r š č i a u p r isipildys, 
“džiovininkų ligoninės, ka
lėjimai ir beprotnamiai,” 
nurodė kalbėtoja: “O ir da
bar daugybė jaunuolių ir 
šiaip žmoniųv (bedarbių) 
yra praradę visokią viltį ir 
skęsta bejėgiame nusimini
me; jaučia, kad esą never
ta net stengtis, nes vis tiek 
nesą vilties nugalėt kliū
tis... O tai blogiau, n 
kad jie virstų radikalais.”

Gindama viešuosius WP 
A pašalpinius darbus, Roo
seveltienė, pareiškė:

“Aš tikiu, jog kiekvienas 
mūsų pilietis norėtų dirbt, o 
ne gulėt ir laukt, kad kiti jį 
užlaikytų,” jeigu tik jis ga
lėtų gaut darbo: “Demo
kratija turėtų mums reikšti 
laisvę visiems ir progą kiek
vienam turėti darbo žmo
niškam pragyvenimui.”

Į klausimą, kaip prezi
dento Roosevelto žmona 
žiūri į šį suvažiavimą, ji
nai atsakė: “Aš tiktai pri
tariu šiam suvažiavimui ir 
susirinkimui- bet kokios 
žmonių grupės, kurie suei
na daiktan spręst savo 
klausimus ir pristatyt savo 
nuomones valdžiai.”

Amerikos Darbininkų- 
bedarbių Susivienijimo pir
mininkas D. Lasser prisegė 
Rooseveltienei ženklelį kaip 
garbės delegatei. Suvažia
vimas griausmingai sveiki
no ją ir moterys, baltosios 
ir negrės, delegatės įteikė 
Rooseveltienei puikų gėlių 
bukietą. . *
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Nariai Tūkstančius Žydų 
“Dumpina” į Lenkiją

Varšava. —Juodoji nazių 
policija pervijo dar kelis 
šimtus žydų į Lenkiją. Ke
turiem tūkstančiam žydų 
įsakyta tuoj aus kraustytis 
iš Vokietijos į Lenkiją.

Nazių valdžia persergėjo 
20 tūkstančių žydų, kad jie 
turi nešdintis į Lenkiją, o 
jei ne, tai bus suvaryti į 
koncentracijos stovyklas.

Shanghai. — Chinai at
griebė dar. trejetą miestų 
nuo japonų.
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‘‘Taikos Popiežius” Netaikiškai
Elgiasi

Tūli žmonės mano, kad dabartinis po- 
iežius Pijus yra “taikos popiežius.” 

Girdi, jam labai rūpinti taika, jos išlai
kymas; jis, girdi, darąs viską, kad tik 
taiką palaikyti.

Deja, pastarieji popiežiaus žygiai yra 
visiškai netaikiški. Žiūrėkit, kaip jis ma
no palaikyti taiką. Iš Vatikano ateinan
čios žinios skelbia, kad popiežius Pijus 
šauksiąs konferencijon Angliją, Franciją 
ir Italiją ir ten bandysiąs sutaikinti jas, 
kad nereikėtų karo pradėti. Kodėl jis tai 
daro? Ogi štai kodėl: kad nedavus įsisti
printi Sovietų Sąjungai. Girdi, jei Sovie
tams pavyks sudaryti sutartį su Brita
nija ir Francija, tai jie labai įsigalėsią 
ir tapsią vadovaujančiu Europos politikos 
arenoje elementu. To popiežius labai ne
norįs.

Jeigu tais sumetimais katalikų galva 
mano šaukti konferenciją, tai jis labai 
prastai pasitarnaus taikai. Nei Mussoli- 
nio, nei Hitlerio juk jis*gražuoju neįti
kins, kad karas nereikalingas. Jie kaip 
grobė silpnesnes tautas, taip ir grobs, jei 
tik matys progą. Vienintelis būdas agre
sorius suvaldyti—sudarymas stiprios su
tarties tų kraštų, kurie priešingi karui. 
Todėl Anglijos, Franci jos ir Sovietų Są
jungos bandymas sudaryti sutartį yra 
kaip tik vietoj. Jeigu popiežius bandys 
neprileisti tai sutarčiai įvykti, tai jis tai
kai pakenks, o ne padės.

Antra. Popiežius Pijus turi žinoti ir 
tai, kad Sovietų Sąjunga yra galinga jė
ga ir visą savo galią naudoja ne karui, 
bet taikai palaikyti. Tas, kuris šiandien 
bando prieš tuos faktus užsimerkti, pa
sitarnauja ne taikai. Jei popiežiui išti--. 
krųjų rūpi taiką palaikyti, tai jis pirmu
tinis turėtų raginti Angliją ir Franciją 
priimti Sovietų programą, priimti jų rei
kalavimus. Jis turėtų naudoti savo pres
tižą privertimui demokratinių kraštų po
litikų tartis kiekvienu klausimu su So
vietais, kaipo taikos čampionais.

Bandymas Sovietus izoliuot, bandymas 
jų neįkainuoti, bandymas tartis su ki
tais kraštais prieš Sovietų Sąjungą yra 
niekas kitas, kaip tik karui pasitarnavi- 
mas.

Patrijotizmas ir Alus
“Vienybė” neseniai nusiskundė, kad 

Lietuvos laikraščiai per mažai matą 
Lietuvos laimėjimus, atsiektus prie tau
tininkų valdžios. Jiems vis rūpinčios 
blogybės ir blogybės, o apie stambiuosius 
laimėjimus ir neužsimena. Neužsimena 
apie tai, kiek gražių namų Kaune pasi
statyta, kiek naujų bravorų ir spirito 
varyklų įsteigta, žodžiu; Lietuvos spau
da savo laimėjimus ignoruojanti. Šitai 
blogybei ar neteisybei pataisyti “Vieny
bė” įdėjo gegužės 31 dienos numery tokį 
posmą:

“Parodoma kokių Lietuvoje krupniko, 
midaus, degtinių, likerių, vynų gamina
ma. Jų yra įvairiausių. Skanių, nebran-

18,000 Nazių Kariavo po 
Gen. Franco Vėliava

gių ir gana brangių. Gaila, kad Lietu
vos alaus -nėra, o dar daugiau .nuostolių, 
kad jo negalime čia gauti! Koks aš alaus 
mėgėjas, mane asmeniškai pažįstą ži
no, kad stiklinę išgerti vargais negalais 
galiu, daugiau ne. Bet Lietuvoj pernai 
pro alaus barą praeiti buvo sunku... 
toks skanus Lietuvoje alus, kasdien jį 
gėriau ir gėrėjausi! Ypač juodas porte
ris Lietuvoj puikus. Vien gero alaus no
rėtojams verta į Lietuvą važiuoti, dėko
site už rekomendaciją. Amerikoj pana
šaus Lietuvos alui galima gauti impor
tuoto vokiečių alaus. Bet jis labai bran
gus!”

Na matot, save abstinentu pasirekla
mavai, išgyrei lietuvišką alų ir atliktas 
patrijotiškas darbas. Lietuviškas alus 
toks geras, kad net didžiausias abstinen
tas, kokiu pasiskelbė to rašinio autorius, 
negali atsispirti jo pagundai. Lietuvoj 
stebuklingas alus, o Lietuvoj gyvenantie
ji to nežino, jie, mat, neįvertina savo 
šalies kultūrinių laimėjimų. Gerai, kad 
po dangaus skliautu dar tebėra “Vieny
be,” ją paskaičius nereikia nei lietuviš
ko alaus gerti, tuoj linksmiau pasidaro.

Ragina Čikagiečius Paaukoti
Pacitavusi d. A. Tamošiūno laišką, tū

pusį “Laisvėje,” “Vilnis” rašo:
“Kovotojų padėtis yra labai sunki. 

Per Lietuvių Komitetą Ispanijai Gelbėti 
tas kovotojų kolektyvas gavo šiek tiek 
piniginės pagelbos ir knygų. Tą pagel- 
bą internuotiems kovotojams suteikė 
draugai brooklyniečiai.

“Mūsų draugams Chicagoje ir apielin- 
kėse būtinai reikalinga parodyti daugiau 
duošnumo.

“Kiekviename susirinkime ir pikni
kuose parinkime aukų tiems broliams 
kovotojams.

“Aukas galite siųsti ir per “Vilnį.” 
Mes tuoj jas pasiųsime Franci j on, ton 
koncentracijos stovyklon, kurioje randa
si lietuviai, dabar pasilikę be tėvynės.”

Taip, reikia draugams padėti.. Juk ne 
tiek, pagaliau, pinigai, kiek patsai fak
tas, kad mes jų nepamirštame, drau
gams labai brangus.

Pries Garnerį
Suvažiavę Wkshingtone šalies bedar

bių atstovai priėmė rezoliuciją, pasiūly
tą pietinių valstijų delegatų, šaukiančią 
Amerikos žmones kovoti prieš šalies 
vice-prezidento Garnerio pasimojimus 
kandidatuoti į prezidentus. Rezoliucijas 
siūlytojai • teisingai pastebi, kad, jei 
Garneris būtų išrinktas šalies preziden
tu, tai būtų didžiausia nelaimė Ameri
kos visuomenei. Nors Garneris demo
kratas, tačiau jis eina išvien su repub- 
likonais reakcininkais kiekvienu klausi
mu, liečiančiu progresą. t Garneris—di
džiausias priešas prez. Roosevelto poli
tikos. Garneris—reakcinių jėgų ašis.

Neveizint to, kad Amerikos žmonių 
masės prieš Garnerį, jis pareiškė kan
didatuosiąs į krašto prezidentą 194.0 me
tais, nepaisant, ar Rooseveltas apsiims 
trečiam terminui ar ne. Taigi labai ge
rai padarė bedarbių atstovai išstodami 
prieš tąjį reakcininką, kuris tarnauja ne 
Amerikos žmonėms, bet reakcininkams 
ir stambiajam kapitalui.

Tuo pačiu sykiu vis daugiau ir dau
giau balsų girdisi už tai, kad preziden
tas Rooseveltas kandidatuotų į preziden
tus trečiam terminui. Net ir Roosevelto 
artimas draugas, vidaus reikalų sekre
torius Ickes pareiškė,J kad prezidentus 
turi apsiimti trečiam terminui.

Būtų gerai, kad pats prezidentas, nip- 
ko nepaisydamas, pasakytų savo nuomo
nę: ar jis apsiima trečiam terminui kan
didatuoti ar ne? Jei ji$ tai padarytų 
(aišku, mes manome, jis turėtųs kandida
tuoti), tai išsisklaidytų visokios abejo
nės apie 1940 metų rinkimus. Klausimas 
būtų beveik išrištas, nes, daug žmonių 
spėja, kad prezidentas Rooseveltas būtų 
išrinktas.

išreiškė didžiausią pagarbą Franco vėliavą prieš Ispa- 
aštuoniolikai tūkstančių su- nijos respubliką. Dabar 
grįžusių nazių kareivių, ku- jiem Berlyne buvo suruoš- 
•pin Vaviaxrn nn (ronornln fna QQiinna novorlocBerlin, birž. 6. — Hitleris rie kariavo po generolo tas šaunus paradas.

CIO prezidentas John L. Lewis sveikina delegatus, suvažiavusius į tekstilie- 
čių unijos suvažiavimą Philadelphijoj, kuris užsibaigė pereitą savaitę.

resnį rytojų, naujų Lietuvos

Nors kažin kaip mus jau
dintų ir būtų gaila kritusių 
kovoj su liaudies ir Lietuvos 
priešais artimųjų ir draugų, 
tačiau neturi tas mus nuvilti, 
o turim dar su didesniu pa
sišventimu ir vieningumu rįž- 
tis kovai prieš mūsų kraštui 
grasinančius Hitlerio puoli
mus.

Nors mūsų kalinimas da- 
bas labiau, kaip bet kada, 
mus jaudina, tačiau esam 
tvirti ir laukiam, kad ko grei
čiau būtumėm laisvi ir galėtu
mėm susilieję su liaudimi 
dirbti krašto gynimosi darbą.

Kaip Jums jau rašiau, Jūsų 
laišką su paveikslu, o taip pat 
ir pinigus 17.55 litų gavau, 
už tai labai dėkavoju. Knygų 
dar nesulaukiu.

Savo paveikslą pasiųsiu vė
liau.

Šį laišką rašiau prie tokių 
gyvenimo reiškinių, kurie at
rodo lyg turi tendencijos eit, 
nors lėtai, prie atstatymo n ol's 
dalinu liaudies teisių ir lais
vių, bet štai dabar ‘skaitau 
laikraštyj, kad vidaus reikalų 
ministeris išleido apskričių 
viršininkams aplinkraštį, ku
riuo suvaržoma susirinkimų 
laisvė: susirinkimus tegalės 
šaukt tik organizacijos su ap
skričių viršininkų leidimais.

Gal Jums, brangūs Giminai
čiai, atrodys keistai, kad teb
esam laikomi kaip kokie Lie
tuvos priešai kalėjimuos ir 
saugomi su ginklais, tačiau 
sveikinam vyriausybę ir auko
jam ginklų fondui. Bet nea- 
bejojam, kad liaudis mūsų 

sudarymu, daugelis linkę su-i politkalinių tą žygį supras, 
sitarti su voldemarininkais, I jog nežiūrint esamos mūsų 
daugelis jų prie voldemarinin- 'skaudžios ir sunkios padėties,

Laiškas iš Šiaulių 
Kalėjimo

(Pabaiga) s
Hitleriui okupavus Klaipė- 

'dos krašta, visas lietuviškas v f t 

organizacijas “gestapas” už
darė ir daugiau šimto lietuvių 
veikėjų areštavo, tik viena 
“aktyvistų” grupė paliko lais
vai veikti,* kuri, žinoma, užgy
nė Hitlerio Klaipėdos krašto 
užgrobimą. Dalis tų “akty
vistų” persimetė į likusią Lie
tuvos dalį. Jų randasi valsty
binėse įstaigose ir kariuome
nėj. Suvalkijoj jie propaguo
ja autonomiją ir mėgina rinkt 
parašus po reikalavimu, kad 
Suvalkijos kraštui būtų su
teikta autonomija. Valstiečiai 
kelius tokių parašų rinkėjus 
jau sulaikė ir pristatė valdžios 
organams. Tikimės, kad šioji 
vyriausyb.ė, jei tikrai, bus pa
siryžus gili t' kraštd nepriklau
somybę, kontakte su liaudimi 
imsis prieš tuos išdavikus vi
sų griežčiausių priemonių.

Tenka pasakyt, kad tose 
politinėse srovėse, iš kurių su
daryta dabartinė vyriausybe, 
yra nemaža dalis reakcionie
rių (jų yra ir vyriausybėj), 
kurie net buvo susidėję su 
voldemarininkais. Pavyzdžiui, 
liaudininkai ir krikščionys de
mokratai - buvo susitarę su 
voldemarininkais sudaryti ko
aliciją. Kaip žinoma iš spau
dos, buvo sudaryta sutartis, 
kad Pajaujui netekus valdiš
kos- tarnystės, turėjo būt pa
rūpinta kita tarnystė su 600 
litų mėnesiui algos arba turi 
būt išmokėta 2 tūkstančiai 
kompensacijos. Kasos pinigai 
buvo jų susitarta laikyti taip : 
4,000 litų pas E. Galvanaus
ką, 3,000 lt. pas šliževičių ir 
3,000 lt. pas Bistrą. Paėmus, 
valdžią, buvo numatę prezi
dentu dr. K. Grinių, o minis- 
terių pirmininku Voldemarą. 
Tautininkai, būdami neipaten-

kinti dabartinės vyriausybes

kų jau ir prisidėjo, o likusieji su atsidavimu aukojam pasku- 
irgi trukdo vyriausybei vieny- tinius centus, kad tuo sustipri- 
bės (Įgyvendinimui.

Valstiečiai, liaudininkai ir 
krikščionys demokratai, maty
dami dėl jų susidėjimo liau
dies pasipiktinimą, 
ir liaudininkų tam tikrai da
liai nepritariant, ypatingai dė
ka griežto Kompartijos reaga
vimo, iškeliant‘tos koalicijos 
išdavikiškumą, buvo jie pri
versti nuo voldemarininkų at-, 
simesti. Tačiau liaudininkai 
ir krikščionys demokratai to 
savo žygio ne tik nepasmer
kia, bet stengiasi nuo liaudies 
nuslėpt ir ūžmaskuotj aiškin-

nūs ne tiek materialiai tautos 
. jėgas, kiek moraliai, sukeliant 

dar didesnį liaudies pasirįži- 
mą kovai dėl nepriklausomy- 

o taip pat kės ir dar didesniam įrody- 
'mui, jog ne vien žodžiais, bet 
visomis priemonėmis esam pa- 
sirįžę gint tautos nepriklauso
mybę. Nežiūrint to, kad vy
riausybė neranda reikalo pasi
skubint išlaisvinimu fašizmo 
šėlusios reakcijos aukų, nors 
kraštui gręsianti pavojai rei
kalauja, kad ko skubiausiai 
amnestuojant politinius kali
nius būtų įgyyendiųta gyni-

darni, kad-jio' nbreję voldema-1 mosi jėgų sustiprinimui tikroji
rininkūs apgaut, panaudoda
mi valdžios paėmimui, o pas
kiau juos iš valdžios pašalint. 
Tačiau žinant, kad voldemari
ninkų paėmimas valdžios yra 
tiesioginis Hitlerio “globai” 
atsidavimas, tai tokiam nai
viam jų pasiaiškinimui gali 
patikėt tik visai nesusipratęs 
pilietis, nežinodamas, kas yra 
tie vbldemarininkai.

Liaudininkai ir krikščionys 
jau spėjo savo žygiu patar
naut voldemarininkams: fak
tas, kad liaudininkiški varpi
ninkai (studentų varpininkų 
draugija) Universitete de
monstravo už voldemarinin- 
kus. To pasėkoj studentas J. 
Karvelis (varpininkas) buvo 
ištremtas į koncentracijos sto
vyklą; krikščionių demokra
tų (fabrikantas) P. Karvelis 
už veikimą voldemarininkų 
naudai buvo irgi ištremtas į 
stovyklą, o dabartinis švieti
mo ministeris Bistras už tą 
veikimą buvo ištremtas į ki
tą apskritį.

Proga Pigiai Užsisakyti 
“Tiesą”

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo orgąnas “Tiesa,” 
apart LDS reikalų, turi daug pasaulinių žinių, Lietuvos 
žinių, apysakų-vaizdelių, poezijos,’ žymių daktarų raštų 
apie sveikatą.

Jaunimui angliškas “Tiesos” skyrius išeina 12 pusla
pių sykį į menesį. Jame taipgi įvairių raštų,.liečiančių 
jaunimą, galima rasti.

Dabar “Tiesa” galima labai pigiai bile kam užsira
šyti. Kainuoja tik 50 centų metams. Tuo gali pasinau
doti chorai-ir kitos draugijos, užprenumeruodamas “Tie
są” savo nariams.

Tėvai turėtų užrašyti “Tiesą” savo vaikams, kurie’ 
dar “Tiesos” neskaito. Atliksite labai naudingą darbą 
aprūpindami savo vaikus geru laikraščiu; suteiksite 
jiems apšvietos šaltinį.

“Laisvės” skaitytojai, kurie nesate-LDS nariais, da
bar galite pasinaudoti ta proga—^užsirašyti “Tiesą” tik 
už 50 centų į metus. ■!. i

Prenumeratos reikia siųsti sekamu adresu: “Tiesa,” 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

vienybe.
Bet .visgi tikiuosi, jei neį

vyks bloga kryptimi kokie 
nors netikėti posūkiai bei pa
sikeitimai, kad kitą laišką gal 
teks rašyti jau esant laisvėj.

Jums jau rašiau, kad balan
džio 10 d. Kauno s. d. kalėji
me mirė mano žmona drg. 
Uršulė. Ji sėdėjo Zarasų ka
lėjime (tame kalėjime laiko
mos beveik vienos moterys) ir 
buvo susirgus gripu. Iš to su
sikomplikavo ausų uždegimas, 
bet buvo jau pasveikus ir ko
vo 27 d. parašė laišką, ku
riame, -tiesa, rašė, kad ausyse 
dar tebegi^ajina įvairios mu
zikos, bet optimistiškai pabrė
žė, jog greit sustiprėsianti. 
Tačiau, suprantama, esant to
kiose sunkipse kalėjimo sąly
gose nebepajėgė organizmas 
atsispirt ligos komplikacijoms 
ir pasikartojo ausų uždegi
mas. Balandžio 7 d. buvo at
vežta į Kauno kalėjimą gydy
mui. 8 d. kreipėsi pas gydy
toją, bet kaip paprastai kalė
jimuose mažai kreipiama dė
mesio į kalinio sveikatos nusi
skundimus, taip ir jai gydy
tojas atsakęs: “Nieko nėra 
pavojinga.” 9 d., jausdamos 
ligos kilimą, šaukės gydytojo 
pagelbos, bet, žinoma, kaip 
kalėjipie, o dar šventės dieną 
greit gydytojo negalėj b prisi
šaukt, netrukus pradėjo klie
dėti, ir kada jau gydytojas 
atvyko, pasakė, kad išgelbėt 
nebegalima, nes iš ausų už
degimo perėjo į smagenų už
degimą, ir 10 d. 8 vai. ryto 
mirė.

Palaidojo kalėjimo adminis
tracija slaptai Kaune. Namiš
kiams nepranešė tyčia, nes 
nenorėjo, kad būtų laidojama 
su iškilmėmis. Man pranešė 
11 d., apie 11 vai.

Jos staigi netikėta mirtis ne 
tik artimuosius skaudžiai pa-, 
lietė, bet netekom dar vienos^ 
liaudžiai ir savo kraštui atsi
davusios Lietuvos valstietės 
moters ir draugės,' pasišven- 
tusios dirbti ir kovoti už. ge-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

G e r b i a m os Redakcijos 
prašau atsakyti man į se
kamą klausimą: Kada buvo 
Amerikoje įvestas panaiki
nimas svaiginančių gėrimų 
ir ar už tai balsavo visi 
Amerikos gyventojai?

. F. M.
Atsakymas

: ” Taip vadinama x<pr°kibi- 
•cija'” Amerikoje buvo įves
ta 1920 metais. Įėjo galion 
sausio 16 d.

Įvedimui svaiginančių gė
rimų uždraudimo visuotino 
gyventojų balsavimo arba 
referendumo nereikėjo.. Pir
miausia Jungtinių Valstijų 
kongresas priėmė pataisy
mą prie šalies Konstituci
jos, paskui atskirų valstijų 
seimeliai turėjo tą pataisy
mą užgirti. Kaip tik dviejų 
trečdalių valstijų seimeliai 
taip padarė, prohibicija bu
vo paskelbta ir verstina vi
sai šaliai, visiems gyvento
jams.
wwn

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

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

Boston Apylinkė
d. liepos (4th of July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą.

4

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

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia traukiniu eks
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat- 
cpng ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
JSlizabethport. IŠ Newark, rei
kės atvažiuot į Elizabethport 
kitu traukiniu ir Čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 į abi pusi.
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AR ŽINAI, KAD? Mediniai Drabužiai RCPESČIAI-SMAUGĖ.IAI LIETUVOS ARELIAI
Rašo Jaunutis
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Šuva Uždirbęs $100,000

Sprogo Kanarei Širdis, Mė
ginant Perrėkt Smuiką

Philadelphia, Pa. — 
tinta dar 15 asmenų 
nariai tos šaikos, kuri 
dijo žmones dėl jų ap 
dų-pomirtinių.

Tuštieji Rūpesčiai
Daug rūpesčių yra neiš 

mintingi arba 
kvaili

sums ir avis

ITALIJOJ ŽYDAI PANAŠIOJ 
PADĖTY KAIP VOKIETIJOJ

šimtmetyje jau be 
niekas nesijuokė if

Moterys gali dėvėt leng
vesnius drabužius, negu vy
rai todėl, kad po moterų 
oda yra viena eile daugiau 
taukų, negu pas vyrus; to
dėl joms šilčiau.

kiaulėms penėti ir 
Silkių 
liakų 

Bangi- 
naudo-

Korporacijų rū- 
' įstatymo pro- 

i kuriose 
reikalams.

) san 
idžio

Bet leiskime žmogus su 
bankrutuoja arba bijo p ra 
rast 
liaukos

pakankama 
šalpa bei 
visuomenėj 
patenkintų 
reikalus.

Kadaise buvęs preziden
tas John Adams išsikraus
tė viena diena anksčiau iš 
Baltojo Rūmo, prieš kovo 
4 d., vengdamas susitikt 
naujai išrinktą, prezidentu 
Thomą Jeffersoną.

Prezidento metinė alga 
yra $75,000; kelionių išlai
dos $25,000; telefonai ir te
legramos $36,000, o priva- 
tiška spauda $3,000.

Šiemet sueina lygiai ke
turi šimtai keturiasdešimt 
metų nuo to laiko, kuomet 
Anglijos moterys pasirašė 
po prašymu, kuriame reika
lavo sau lygių politinių tei
sių su vyrais.

SOVIETŲ JŪRININKAMS 
PRAILGINTA KARO 

TARNYBA

LIETUVIS IŠRADO 
GERIAUSIĄ AME
RIKAI ŠAUTUVĄpanaujino ligą. Mokytį 

mil ir nesužiniai, jautė, 
ligoninėje jam ramiau, 
gu grižt namo, vėl ėstis su 
kolegijos valdyba ir tapt iš
vytam.

Kai kuriem žmonėm per
daug ir perdažnai skauda 
galvą be jokios matomos 
priežasties. Daugelis gydy
tojų sako, tai dėl nervų. Bet 
kodėl tie nervai krinka ir 
skaudina galvą? Dažnai 
tik todėl, kad žmogus nepa
jėgia. nugalėt savo rūpes-

Žuvies perteklius perdir
bama fabrikuose į pašarą, 
puikiai tinkantį karvėms 
šerti 
paukščiams lesinti, 
aliejus vartojamas 
(varnišių) dirbimui, 
nio (whale) taukai 
jami gaminimui dirbtinio 
sviesto-margarino. Iš žuvų 
dirbama puikios trąšos, 
turinčios 9 procentus balti- 
mių (proteinų) ir 13 proc. 
fosforo. Iš žuvų galvų ir 
odų gaminama geri klijai. 
Daugelio žuvų oda tinka 
diržams ir bateliams. IŠ žu
vų padirbami milteliai daž
nai vartojami kepyklose 
pyragaičiams p a g a r d i nt. 
Žuvų baltimiai (proteinai) 
galima suverpt irų siūlus, 
panašius kaip vilnų siūlai. 
Žuvų kepenų aliejus varto
jamas net kaip gyduolė.

apsaugoje tar 
jūrininkams —

IŠ ŽUVŲ PADIRBA 
MA DAUG NAU
DINGŲ DAIKTŲ

Išauklėjimas
Kaip žmogus buvo auklė

jamas iš mažens? Nuo to 
irgi dalinai priklauso, ar jis 
užaugęs vidutiniai rūpinsis 
ar perdaug. Kai kurie vai
kai perminkštai auklėjami, | 
perdaug globojami, atitve
riami nuo pasaulio, saugo
mi nuo bet kokių gyvenimo 
šiurkštumų. Tokie vaikai, 
todėl, dažnai išauga į per
daug jautrius vyrus ir mo
teris. Gyvenimas abelnai 
kietas ir šiurkštus. O tuos 
šiurkštumus labiausiai jau
čia tie žmonės, kurie buvo 
peršvelniai auklėjami, per
daug apsaugomi. Iš tėvų 
globos jie išėjo neprirengti 
prie gyvenimo tikrenybės ir 
kovos už būvį. Dėl mažiau
sio nepasisekimo ar priešin
gumo jie susierzina, be sai
ko rūpinasi, praranda ra
mybę, ir taip patys save ve
da į visokias ligas ir per- 
greitai sensta.

kūniš- 
todėl 

ramy-

1) Jūrininkams tarnybos 
laikas nustatytas penkeri me
tai, pajūrio 
naujantiems 
ketveri metai.

2) Liktinės 
n as 
treji metai.

3) Išėjusiems aukštąjį ir vi
durinį mokslą jūrininkams pa
naikinti ligšiolinę trumpesnę 
tarnybą ir jų tarnybą sulygin
ti su visų jūrininkų tarnyba.

Maskva. — “Tassas” prane
ša, kad v yriausioji Sovietų 
Sąjungos taryba padarė šiuos 
pakeitimus privalomos karo 
tarnybos įstatyme:

Tie mokslininkai mano, 
kad iki kito suvažiavimo jie 
priversiu vištas dėti tokius 
kiaušinius, kad lukštas ne
sudužtų.

Londono šunų ligoninėje 
neseniai padvėsė šuva 
“Mick the Miller,” kuris už
dirbo savo savininkui per 
100 tūkstančių dolerių. 
“Mick” vaidindavo juda
muose paveiksluose ir lai
mėdavo daugelį šunų lenk
tynių. »

Paryžiaus ark ivyskūpas 
Dounet, dar būdamas kuni
gu, sakydamas pamokslą, 
apalpo ir “numirė;” ir tik iš 
bažnyčios lydint į kapus, 
atidengus grabo dangtį, pa
skutiniam a t s i sveikinimui 
su parapijonais, gavęs oro 
atgijo, ir gyveno dar 40 me
tų, buvo kardinolu ir Fran- 
cijos senato nariu. Jis pats 
pasakojo, kaip “numiręs” 
girdėjo šalia savęs kunigus 
kalbant “De Profundis;” 
bažnyčioj girdėjo giedamas 
egzekvijas ir laidotuvių 
psalmes, bet šauktis gyvųjų 
pagelbos neišgalėjo.

tarnybos termi- 
nustatomas mažiausiai

Šiomis dienomis Vokieti
joj išleistas įsakymas už
draudžia^ pardavinėt med
vilninius (bovelninius) au
deklus moteriškoms sukne
lėms ir kitiems dangos rei
kalams. Sako, medvilnė turi 
būt taupoma “svarbiau
siam” reikalui—armijai.

Kuo tad vilkės vokiečiai 
vyrai ir moterys?

Naziai plačiai gamina 
drabužius iš medžių ir įvai
rių žolių, ir kaip vienas 
Lietuvos laikraštis rašo:

“Berlyno krautuvėse par
davinėjama dirbtinio (me
dinio) audeklo baltiniai, 
rankšluoščiai, paklodės, 
staltiesės, šluostelės. Atro
do jie labai gražiai. Bet kai 
tik juos imi skalbti taip, 
kaip skalbiami lininiai ar 
medvilniniai, šie baltiniai 
sutyžta ir virsta lipnia ko
šele. Jei nori baltinius iš
skalbti ir sveikus atgauti, 
turi skalbti juos nešiltes- 
niame kaip 80 laipsnių van
denyje, ir šie baltiniai ne
gali būt ilgiau laikomi van
denyje kaip 15 minučių. O 
gyventojai, pirkdami, gau
na ir spausdintus patari
mus, kaip su tais baltiniais 
reikia elgtis.”

Bet žmonės murma, kad 
už savo pinigus jie šiukšles 
tegauna.

Praeitais metais Ameri
kos mokslininkai suvažiavę 
padarė išvadą, kad Ameri
kos lauko ūkis netobulas. 
Vištos ne tokius kiaušinius 
deda, kokių žmonės nori.

Šiemet tie patys moksli
ninkai suvažiavo Beltsville, 
Md., ir pranešė, jog vištos 
jau deda tokios spalvos 
kiaušinius, kokios tik nori
ma: mėlynus, žalius, gelto
nus, o trynį gali padaryt 
bent penkių spalvų.

Palaikyt Baltasis Rūmas, 
kuriame gyvena šios šalies 
prezidentai, kas metai at
sieina $124,000. Rūmas sto
vi ant 17 hektarų žemės, ir 
ją aptarnauja 60 tarnų. 
Prezidentą saugo 3 oficie- 
riai ir 30 civilių, kuriem al
gomis išmokama $59,000 
per metus.

stangos būna bergždžios, 
jeigu žmogus neturi gyve
nimo užtikrinimo, kaip kad 
jo neturi milionai bedarbių. 
Jų rūpesčiai tegalima pa
naikint tiktai darbu arba, 

užtikrinta pa- 
įvedimu tokios 
tvarkos, kuri 
darbo žmonių 

‘ —N. M.

Roma. — 
mams įteiktas 
jektas tvarkyti 
profesijose žydų ___
Šiuo projektu žydams uždrau
džiamos laikraštininkų ir no-' 
tarų profesijos. Be to, gydy
tojai, chirurgai, veterinarai, 
advokatai, prekybininkai, in
žinieriai, architektai, chemi
kai, agronomai, žemės ūkio ir 
pramonės ekspertai savo par
eigas gali eiti, tik įsirašę į spe
cialius sąrašus. Įsigaliojus 
šiam įstatymui, žydai per 20 
dienų turės pareikšti, kad jie 
priklauso žydų rasei. Priešin
gu atveju, jiems gręsia mėne- 
sis kalėjimo ir 3,000 lirų pa
baudos. Specialios komisijos 
prie apeliacinių rūmų sudarys 
profesijų sąrašus, į kuriuos 
žydai turės įsirašyti per še
šis mėnesius. Taip pat žydai 
negalės eiti jokių viešų arba 
teisminių pareigų, žydai, ku
rie dirbs suminėtose profesi
jose, galės aprūpinti tik žy
dus, išskyrus gydytojų prof e- / 
siją, jeigu bus skubus reika
las. Studentai žydai turės 
įsirašyti į specialius sąrašus.

A. !' -■ ii.. V '■ ' .

Varšava. — Seimas patvir
tino papildomąją vokiečių-len
kų prekybinę sutartį. Seimas 
taip pat priėmė įstatymą apie 
įvykdymą lenkų-britų muitų 
sutarties ir lenkų-Sovietų Są
jungos prekybinę sutartį. 
Pranešėjas pareiškė, kad len
kai importuos iš Sovietų Są
jungos jvairius mineralus, 
magneziją, medvilnę ir fos
foritus, o eksportuos daugiau
siai anglis.

Kaunas. — Darbininkas 
Nikodemas Baltrūnas va
žiavo dviračiu iš Utenos į 
Užpalių valsčių pataisyt 
vienam ūkininkui mašiną. 
Ant dviračio priešakio ve
žėsi savo 6 metų amžiaus 
sūnų Kaziuką. Kartą pali
kęs prie vieškelio dviratį su 
sėdinčiu prie jo sūnum, Bal
trūnas nuėjo pas vieną ūki
ninką pasiklaust kelio. J

Staiga didelis arelis už-

čio, 280 laipsnių. Be to, 
jam buvo keistai suirę plau
čiai, ir jo šlapime pradėjo 
rodytis baltimiai, kaipo žen
klas inkstų gedimo. Jokie 
vaistai nei gydymas nieko 
nepagelbėjo. Bet vieną die
ną ligonis kaip tai prasita
rė, kad jis susipyko su sa
vo žmona, ir jiedu pasimetė. 
Tad gydytojas tuojaus su
vedė vyrą su žmona, sutai
kė juodu; ir ligonio kraujo 
spaudimas tuojaus nuslūgo 
iki 150 laipsnių; greitai pa
sveiko plaučiai ir išnyko 
baltimiai iš šlapimo. Po ke
lių metų toliaus pas tą žmo
gų buvo visai sveikas krau
jo spaudimas, 130 laipsnių.

Sąnarių Įdegimas del 
Rūpesčių

Amerikos lietuvis Jonas 
Jankauskas kelis " metus 
-darbavosi, iki išrado page
rintą šautuvą. Tame darbe 
Jankauską finansavo tur
tingas amerikonas Melvin 
Johnson. Galutinai užbai- I
gus išradimą, tas šautuvas 
buvo perduotas Amerikos 
armijos vadams ištirt, ir jie 
pripažino, kad J. Jankaus
ko šautuvas yra geriausias 
iš visų iki šiol žinomų šau
tuvų. Per minutę galima iš 
jo iššaut 100 kulkų.

Pranešama, kad 
šautuvu bus apginkluota vi 
sa Jungtinių Valstijų ar 
mija.

širdies Liga ir Cukraligė 
iš Rūpesčių

Širdies ligos ir cukraligė 
atrodo labai tikros, orga
niškos ligos. Bet neramūs 
žmogaus jausmai, rūpesčiai 
atsiliepia ir į šias ligas dau
giau xnegu pusėje visų atsi
tikimų, kaip parodė tyrinė
jimai, kuriuos daktaras 
Flanders Dunbar ir j 
darbininkai padarė ( 
joj' Presbyterian Ligoninėj 
New Yorke 1934 metais. 
Kuomet žmogus susirūpi
nęs, pablogėja ir jo cukrali
gė ar širdies liga.

Peraukštas, nesveikas 
kraujo spaudimas yra lai
komas organine kūno liga. 
Bet daugelyje atsitikimų 
kraujo spaudimas pavojin
gai pakyla be jokios 
kos priežasties, o tik 
kad žmogus neduoda 
bes savo galvai ir nervams, 
pernelyg rūpinasi, bijo vi
sokių pavojų, tikrų ar įsi
vaizduotų.

Kraujo Spaudimas
Dr. Erwin Moos turėjo 

ligonį, kurio kraujo spaudi
mas siekė pavojingo aukš-raumenyse

“K i e k v i eną pirmadienį 
man spuogais nuberia ran
kas iki pažastų ir niežti,” 
skundėsi vienas jaunas vy
ras, atėjęs į ligoninę.

“O ką veiki sekmadie
niais?” užklausė gydytojas.

“Sekmadienius aš pralei
džiu panašiai, kaip ir kiti 
žmonės; tik užeinu pas sa
vo merginą,” atsakė ligo
nis.

“Ar tamsta gerus turi ry
šius su savo mergina?” vėl 
klausia daktaras.

“Šiaip ryšiai būtų geri,” 
aiškina vyras, “tik kad ji
nai atidėlioja vedybas. Jau 
keli metai mudu susižieda
vę, ale kai aš klausiu, kada 
susituoksime, tai ji atidėlio
ja vis toliau’ ir toliau.

Tas atidėliojimas 
dvasiniai vargino vai 
jog ant rytojaus, pirmadie
niais jo rankos apaugdavo 
ekzemos spuogais ir šašais.

Toj pačioj ligoninėj 
noje iš rytinių valstijų, gu
lėjo vienas kolegijos moky
tojas, sirgdamas dusuliu. 
Galop pagijo ir jam buvo 
pasakyta, kad jau gali va
žiuoti namo. Bet kaip tik 
mokytojas išgirdo, kad jis 
turi grįžt namo, tuoj vėl 
dusulys pradėjo smaugti jį. 
Pasirodė jog jis pykstasi su 
kolegijos valdyba; ir jis bi
jojo, kad sugrįžus namo jis 
galės būti išmestas iš tar
nybos. Tai tas rūpesnis ir 

o j as, 
kad

Msfissachusetts Generalėje 
Ligoninėje daktaras Stan
ley Cobb patyrė, kad net 
dauguma sąnarių įdegimų- 
kietėjimų (arthritis) paei
na iš perdidelių rūpesčių, iš 
dvasinių blaškymusi dėl 
“nežinojimo, kas daryt,” 
kokios išeities j ieškot. Toj 
pat ligoninėj, kaip patirta, 
75 iš kiekvienų 96 žmonių 
gydėsi nuo skaudaus vidu
rių sukietėjimo tik todėl, 
kad jie be saiko rūpinosi ir 
nervavosi. 68 procentai jų 
sugadino sau vidurių dirbi
mą tuom, kad jie jautėsi 
kuomi tai prasižengę.

Atsakomybės Baimė
Viena moteris buvo gabi 

ir laiminga padėjėja vedime 
vieno didelio biznio. Paskui 
ji tapo paskirta vyriausia 
to biznio vedėja, ir tuo
jaus pradėjo blogiau jaus
tis. Praėjo trys menesiai, ir 
jinai susirgo skaudžia asth- 
ma-dusuliu. Kodėl ? Todėl, 
kad jinai perdaug rūpinosi 
ir abejojo, ar pajėgs tinka
mai vadovaut tam bizniui. 
Gydytojai patarė jai pasi
traukt iš vyriausios atsako
mybės. Moteris sugrįžo į 
senąją žemesnę vietą, ir jos 
dusulys pradėjo lengvėti, ir 
laipsniškai ji visiškai pa
sveiko.

Kas Darosi Susijaudinus
Kada žmogus labai bijo, 

ar perpyksta, jo širdis 
smarkiai plaka; kraujo 
apytaka persimeta iš skil
vio ir žarnų daugiau į šir
dį, smagenis, plaučius ir di
džiuosius^ kūno raumenis. 
Kūno jėgos mobilizuojasi 
kovot ar bėgt. Kūno mecha
nizmą šia žymia dalim vei
kia galingieji syvai, kuriuos 
paleidžia gliandsai - liaukos 
ir nervų galūnės. Kas tik 
grąsina žmogaus saugumui, 
kas tik užrūstina jį, kas tik 
sukelia pas jį baimę, visa 
tai išjudina mechanizmą jo 
kūno ir rengia jį nepapras
tam veikimui.

Toks gamtinis prirengi- 
mas buvo reikalingas ypač 
laukiniam žmogui. Vis tiek 
ar jis bėgo nuo pavojaus ar 
stojo į kovą, jam buvo rei
kalingas smarkesnis širdies 
plakimas; čia jam reikėjo ir 
daugiau kraujo plaučiuose, 
smagenyse ir didžiuosiuose

vas buvo už kokio 100 jardų 
nuo sūnaus. Vaikui kelis 
kartus surikus, tėvas at
skubėjo gelbėt sūnų. Tada 
arelis pakilo ir nuskrido, 
bet jis jau spėjo sudraskyt 
vaikui drabužius ir sužeist 
jam nugarą.

Šiaurvakarinėj Lietuvoj 
areliai neretai užpuldinėja

pinigus ar darbą. Jo 
nervų galūnės 

taip siunčia į kraują galin
gas dirginančias sultis; pri- 
tvinsta daug daugiau krau
jo į širdį, į smagenis, į 
stambiuosius raumenis. Bet 
čia bergždžiai jo kūnas bū
na taip sumobilizuotas 
smarkiam veikimui.

Į kraują suplaukęs daugis 
liaukų sulčių ir nervų galū
nių syvų tiktai erzina ir 
nuodija visą kūno sistemą, 
žmogus tada juo labiau 
“kremtasi” ir rūpinasi. O 
kuo labiau jis rūpinasi, tuo 
daugiau nuodija savo kūną 
ir sveiką jo organų veiki-

Kaunas. — Kai vienas po
licijos pareigūnas čia įsigi
jo radio, jo kanarėlė pritar
davo radio muzikai. Pas tą 
pareigūną kartais atsilan
kydavo smuikininkas ir pa- ; 
grieždavo. Kanarėlei labai 
patiko smuiko balsai, ir ji- . 
nai stengdavosi pritart šiai . 
muzikai.

Vieną kartą smuikininkas 
atsinešė gaidų ir pradėjo 
smarkiai griežt, o kanarėlė 
nepasiduot. Jinai čiulbėjo 
vis garsiau; stengėsi per
rėkt smuiką, bet nepajėgė, 
ir staiga nutrūko kanarėlės 
giesmė, ir paukštelis nuo 
veidrodžio nukrito žemėn.

Paskui paukščių žinovas 
atrado, jog kanarėlei spro
go širdis, kada ji stengėsi 
perrėkt smuiką.

Lietsargių-skėčių fabri
kantai Paryžiuje rengiasi 
šiemet suruošt skėčių paro
dą, minėdami' 200 metų su
kaktį nuo to laiko, kai liet- 
sargiai-skėčiai buvo “atgai
vinti.”

Skėčius jau gilioj senovėj 
vartojo chinai ir tūlos ki
tos tautos. Bet Europoje 
viduramžiais jie buvo išėję 
iš mados.

Skėčių vartojimą atgaivi
no du šimtai metų atgal 
Voltaire, garsus francūzų 
rašytojas-filosofas, P a ry
žiu j e.

Matydami jį su skėčiu 
rankoj, žmonės juokdavosi; 
daugelis sakydavo, kad tam 
filosofui “trūksta vieno šu
lo galvoj.” Laikraščiai 
spausdindavo pašiepiančius 
jį paveikslus, vis su skėčiu.

Bet Voltaire buvo atkak
lus ir nesiliovė vartojęs skė- 
tį-lietsargį.

Netrukus ir kiti pamatė, 
jog skėtis geras daiktas, ir 
pradėjo vartot jį priedangai 
nuo lietaus ir saulės kait
ros. O karalius Liudvikas- 
Filypas beveik niekad nepa
sirodydavo be skėčio. Tad 
19-me 
veik 
skėčiorlietsargio

KUO PREKIAUS LENKAI 
SU SOVIETAIS

visai 
Antai kietas biznie

rius prisikrovė, turtų, bet 
paseno. Ale jis trokšta, kad 
jį kas mylėtų; jis nori, kad 
kas motiniškai jį prižiūrė
tų. Bet tokia jo svajonė pa
sirodo' neįvykdoma, ir jis 
jaučiasi nusivylęs, “grau- 

; kaltina žmones, kad 
neįvertina, ir jis jau 
neprotingai rūpinasi. 

Dėl šitokių gi rūpesčių žmo
nės dažnai gauna skaudu
lius (ulcerius) viduriuose.

Kitas žmogus jaučiasi 
linksmas ir laimingas, iki 
gautą algą per porą dienų 
prageria. Bet per penkias 
dienas iki kitos “pėdės” 
taip būna nusiminęs ir su
sirūpinęs, kad jaučiasi 
“kaip kirminas,” ir dar la
biau ardo sau sveikatą. Tai 
rūpestis dėl kvailybės, ku
rios vis tiek nepameta.

Gydymas
Naujoviški gydytojai žiū

ri į perdidelį rūpinimąsi 
kaip į ligą savaime; ir gy
do įvairiais būdais: vais
tais, operacijomis, perkal- 
binėjimais, bendru sveika
tos taisymu; jie ypač sten
giasi įteikt žmogui sveikes
nes pažiūras į gyvenimą ir 
pasaulį.

Bet visos gydytojų pa-
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Krepšinio Rungtynės 
Kaunas, V-23. — 

dienj, gegužės 21 d., 
su didelėmis iškilmėmis buvo

Pirmadienį, birželio 5 d., 
sustreikavo darbininkai North 
Sides The 
dirbtuvės, kuri
Metropolitan St. 
apie šeši šimtai darbininkų, 
merginti ir vaikinų, daug lie
tuvių.

Lietuvių komunistų frakci
jos biuro 
laikomi paskutinį ketvergą 
kiekvieno

susirinkimai busAllis - Chalmers 
randasi ant 

Streikuoja

Vasarinis Išpardavimas 
pas

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

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

* Pirmiau Apkainūoti Siūtai
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New Yorko Zoologinė Drau
gija savo pavilionuke (jis ran
dasi “amiūzmentų” sekcijoj) 
turi išstačius batisferą—globu- 
so pavidalo plieninį kambarį 
tyrinėjimui jūrų gelmių. 
Aplinką batisferą sienose 
parodoma, kokios gyvūnijos 
randasi jūrų gelmėse; taipgi 
parodoma ir trumpai aprašo
ma pojūrin paskendęs Hudso
no upės kanjonas (lovys).
i Kadaise su šia batisfera 

-jūrų gelmėse tyrinėjimą darė 
New Yorko Zoologinės Drau
gijos mokslininkas Dr. W m . 
Beebe. Jis su įvairiais apara
tais narstė įvairiose gilumose 
ir tėmijo ten esamą gyvūniją.' 
Su batisfera jis buvo leidžia
mas gilyn nuo laivo ant plie
ninio lyno. Batisfera turi tik 
du po keletą colių diametro 
langus. Jie įsodinti į apskri
tas plienines durukes; tos du- 
rukės užmautos ant keleto la
bai storų šrubų ir iš lauko 
mūterkomis prisuktos. Taigi 
tyrinėtojas buvo užpečėtytas 
taip, kad neriant gilyn bati- 
sferoj oro spaudimas nesikei
tė — buvo toks pat, prie ko
kio ant laivo ji buvo užrakin
ta. Su savim tyrinėtojas tu
rėdavo telefoną ir nuolat kal
bėdavosi su pasilikusiais ant 
laivo.

Giliausias D-ro Beebe pasi
nėrimas buvo pusė mailės. 
O jūrų gelmės siekia po kele
tą ir net kelioliką mailių. Bet 
giliau pusės mailės su šia ba
tisfera leistis, matomai, ne- 
difsta. Dėl ko? Dėl to, kad 
vandens spaudimas darosi to
kia didelis, jog giliau pasinė
rus batisfera galėjo būt suplo
ta kaip robinė bolė. Pati ba
tisfera sveria 5,400 svarų, o 
pusės mailės gilumoj ant jos 
vandens spaudimo buvo net 
7,016 tonų—14,032,000 svarų, 
arba po 1,360.6 svarų ant 
kiekvieno ketvirtainio colio.

Tai ką gi D-ras Beebe toj 
jūros gelmėj matė? Kiek tai 
liečia saulės šviesą, tai jis ten 
jau nieko matyt negalėjo — 
ten jau viešpatauja visuotina 
tamsa. Bet jis turėjo tam ti
krus šviesos aparatus ir su 
jais stebėjo tos gelmės paslap
tis. Jis ten rado įvairių rūšių 
gyvių — žuvų ir vėžių. Kai- 
kurie tų gyvių esą visai akli; 
kas aplink juos randasi, jie 
jaučia tam tikrais labai jau
triais organais. Bet dauguma 
tenykščių gyvių turi akis ir 
mato. Bet kaip jie mato be 
saulės? Ogi jie turi tam ti
kras savo šviesas, fosforines, 
ant tam tikrų išaugų. Kaiku- 
rie po pilvu turi tankiai iš- 
iŠsiŠakojusią išaugą, lyg tan- 
*i medžio šaka, o ant kiek
vienos šakutės galo, kaip žie
das, šviesukė. Kaikurios te
nykštės žuvys yra visai ne
didelės ir plonytės, bet labai 
didelėmis žiotimis ir baisiais 
dantimis. Kodėl tokia navat- 
na proporcija? Todėl, kad 
galėtų praryt už save dides- 
lę kitą žuvį. Ir jos tatai pa- 

a Kaip tai galima? Ogi
taip, kad tos rūšies žuvies pil- 

yra labai elastiškas ir 
virškinimo organai labai 

riklūs. Jei tokia žuvis pa
na kitą žuvį, kurios galvą 

iii apžiot, tai jau neištrūksta.
kai tokią savo auką nury
tai jos pilvas taip išsitem- 

, kad žuvis palieka kaip 
ūslė. Tada ji sau ilsisi soti 

m laikui.
Kaikurie gelmių gyviai turi 
ratnų apsigynimo priemo- 
: kai tik prie jo artinasi 
uolikas, tuoj paleidžia į tą 

pusę tam tikrų dūmų, kurie 
priešą apžabalina, o pats tuo 
laiku prasišalina, pasislepia.

Iškeltos jūros paviršiun, tos 
-gelmių žuvys momentaliai 
miršta, nes čia vandens spau
dimas dėl jų organizmo per 
lengvas,

Hudsono Upės Kanjonas
Gal esate kur nors skaitę, 

kad Atlantiko krantai grimsta 
pojūrin, o Pacifiko krantai 
kyla iš pojūrio. Atlantiko pa
kraščių skendimą geriausiai 
patvirtina Hudsono upės lo
vys. Su batisfera šį lovį se
kant* surasta, kad jis eina jū
ros dugnu veik šimtą mailių 
nuo krašto, Nuo Ng»w Yorko 
miesto; ir juo tolyn, tuo lo
vys eina gilyn — jo krantai 
siekia iki 3,500 pėdų aukščio! 
Aišku, kad upė negalėjo pa- 
sinert po jūra ir ten savo va
gą išdrožt; tas paskendęs lo
vys kada nors buvo ant saus- 
žemio, kur tuo laiku daug

Karo Aviacijos Sukaktis
Kaunas, V-23. — Gegužės 

20 d. Lietuvos karo aviacija 
iškilmingai minėjo savo 20 
metų sukaktį. Ta proga buvo 
pašventinti nauji savo gamy
bos lėktuvai ir atlikta įvairių 
grupinių ir figūrinių skraidy
mų, kuriuose buvo pademon
struota mūsų lakūnų drąsa ir 
gražus lėktuvii valdymo 
nas.

Šaulių Suvažiavimas
Kaunas, V-23. — Birželio 

22-25 d. Kaune įvyks Lietuvos 
Šaulių Sąjungos jubiliejinis 20 
metų sukakties suvažiavimas. 
Prieš tai atskiros rinktinės da
ro savo suvažiavimus. Praėjusį 
šeštadienį ir sekmadienį, ge
gužės 20-21 d., Kaune įvyko 
pirmosios Kauno rinktinės 
šaulių šventė-suvažiavimas.

Pasirašytoji Sutartis su 
Vokietija

Kaunas, 5-23. — Gegužės 
20 d. Berlyne buvo pasirašyta 
Lietuvos ūkio sutartis su Vo
kietija. Toje sutartyje yra taip 
pat atsiskaitymo susitarimas 
ir mažojo pasienio susisiekimo 
susitarimas dvejiems metams. 
Visiškai taip pat susitarta dėl 
finansinių klausimų, kilusių 
atskyrus Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos. Kol kas Lietuva gau
na kaip laisvą uostą dvi lais
vas zonas su (įrengimu, kuris 
yra Klaipėdos uoste, o vėliau 
bus įrengtas naujas uostas 
Lietuvai į pietus nuo Klaipė
dos miesto ir tą uostą pastatys 
pati Vokietija, pagal mišrios 
vokiečių lietuvių komisijos pa
rengtą planą. Sutarti specialūs 
nuostatai svarbiųjų lietuvių 
tranzito prekybos įmonių nau
dai. Smulkmenų klausimai, 
kurie kils abiem administraci
joms dėl tos tranzito preky
bos, bus ištirti birželio mėne
sio pradžioje per speciales de
rybas.

Sutartį pasirašė Lietuvos 
užsienių reikalų ministras Ur- 

$24.50, dabar $18.50 
$21.50, dabar $16,50 
$19.50, dabar $11.50

Mūsų Vaikų Departmente ant visų siūtų, (vokuojant molynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame

nuolaidą 80 nuošimčių. '

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

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

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kūmpas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. įsteigta 1889
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PARSIDUODA PAS UŽGIRTUS PRn/ 
TAISŲ VERTEIVIUS. UŽSAKYMAI 

PRIIMAMI IR MOŠŲ PARODU KAMBARIUOSE. Ų
EaBiOJymM tik kostiuncrjams Sv„twn 

kompanijos of Consolidated Edison. «
.... . company.inc

daugiau vandens nešusi Hud
sono upė jį išdrožė. Spren
džiama, kad New Yorko kan
jonas kada nors buvo daug 
didesnis už dabartinį Grand 
Canyon (Colorado Upės lovys, 
Arizonoj). Kartą taikėsi žu
vininkams tinklu išgriebt iš 
paskendusio New Yorko kan
jono mastodoho (išnykusi rū
šis slonių) dantis. Tai paro
do, kad tuo laiku, kai šis 
kanjonas buvo1 ant sausžemio, 
tai New Yorko srityj gyveno 
mastodonai ir jiems panašūs 
milžinai.

Tai ot kaip gamta užrekor- 
duoja mūsų žemelės praeitį ir 
kaip daugybę tokių rekordų 
ateities amžiams prezervuoja. 
Tai šimtų tūkstančių ir milio- 
nų metų senumo gamtos kny
gos lapai, kuriuos mūsų moks
lininkai mums atidengia ir 
išaiškina. K—d—s.

i bšys ir Reicho užsienių reikalų 
ministras von Ribbentropas. 
Reikia pastebėti, kad buvo pa
sirašyta ne viena sutartis, bet 
visa sutarčių sistema. Pavie
niui pasirašytos šios atskiros 
sutartys: 1) prekių pasikeiti
mo, 2) mažojo pasienio susi
siekimo, 3) veterinarijos, 4) 
atsiskaitymo su Klaipėda ir 
5) laisvos zonos Klaipėdos 
uoste sutartis.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministras v. Ribbentropas ry
šium su sutarties pasirašymu 
“Eltos” atstovui pareiškė, esą 
sureguliavus Klaipėdos prob
lemą, daugiau jokių ginčų 
tarp Lietuvos ir Vokietijos ne
besą. Priešingai, ateityje abi 
valstybės papildančios viena 
antrą visais atžvilgiais. Vokie
tija, kaip didysis Europos var
totojas, galinti pirkti labai di
delę Lietuvos gamybos dalį ir 
Lietuva galinti pirktis Vokieti
jos pramonės gaminių. Naujo
ji prekybos Sutartis esanti pa
grindas glaudžiam ūkiškam 
bendradarbiavimui tarp abie
jų valstybių. Sutartis dėl Klai
pėdos uosto esanti antras pa
grindas abiejų valstybių atei
ties bendradarbiavimui. Per 
ilgus metus Klaipėdos klausi
mas nuodijęs santykius tarp 
abiejų kraštų, dabar Klaipėda 
jungsianti vokiečių ir lietuvių 
tautas. Politiniai Vokietijos 
Lietuvos santykiai esą patik
rinti savitarpio ' nepuolimo 
pakto. Vokietija pageidaujan
ti ' dar labiau pagerinti drau
giškus vokiečių lietuvių, santy
kius. Dabar Kaunas galįs pa
sitikėti Vokietijos draugyste.

Ta proga vokiečių spauda 
plačiai rašo, pabrėždama, kad 
naujieji susitarimai daro pa
grindą “pastoviems, draugin
giems santykiams.”

atidarytos trečiosios Europos 
krepšinio (basketbolo) pirme
nybių rungtynės, kuriose daly
vauja geriausios Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Suomijos, Len
kijos, Prancūzijos, Italijos ir 
Vengrijos krepšininkų koman
dos. Kaunas tai progai pasi
puošė vėliavomis, o geležinke
lių stotis, Sporto gatvė ir spor
to rūmai visų dalyvaujančių 
valstybių vėliavomis. Kauniš
kiai gyvena pakilusią sportinę 
nuotaiką ir į atidarymo iškil
mes prisirinko pilnutėlė di
džiulė sporto salė, virš 10,000 
žmonių.

PIRMA NEGU BUS PERVĖLU
PASINAUDOKITE EDISONO

ŠALDYTUVO PASIŪLYMU

1939 MODELIAI
pasirinkite is šių 

14 GARSIŲ RUSIŲ

Crosley, Frigidaire, 
’General Electric. Gibson 

Hotpoint. Keivinator
Leonard. Norge 

Plillco Conservador 
Sparton. St’rt-Warner 

Universal 
Westinghouse

TnJ šeimyn». kuri griebsis šios pro- 
kus gaut Elektrinį šaldytuvą DABAR! Mais- 
kinv,negGS’ s.rnetona nerūgs.... Ledų plytelės
t*ii k|1Gi?am ^troškimui. Gardūs šalti skanės- 
tai kiekvienai karštai dienai.
m U 5u.sdami dabar, pirm, negu šis pasiūly- 
šeimvnnl58Sin^JQą gąlite gaut naujutėlį visai 
nTr 1-939 Elektrikinj tik už $3.50 
senaii 1IJt~~tu°jaus $9.50 nuolaidą už senąjį jūsų šaldytuvą.
iu^?Qą^U‘'OVi^1<^aus^s- pagerinimais, šių nau- 

• im'. Etektrikinių šaldytuvų veikimas 
tik Pig*au’ negu bet kada pirmiau— 

lėtas centų per dieną. Jūsų sutaupy-

maistą ir ledą gali daugiau, negu 
pirkimo ir vartojimo lėšas.

irias už
apmdkėt

Taigi gaukite gana didelį Elektrikinj. visai 
šeimynai, kad perkate. Nugalėkite vasaros 
karštį..... švariu, svaikatą-saugojančiu, pini
gus taupančiu Elektrikiniu Šaldytuvu ... 
DABAR!

APARTMENTINIŲ NAMŲ SAVININKAI! 
Nepraleiskite šios progos sunaujovint savo 
patalpas ir patraukt ir patenkint įnamius— 
su tinkamo dydžio 1939 m. Elektriniais 
Šaldytuvais, specialėmis finansavimo sąlygo
mis.

UžSISTA^YKITE WJZ ATEINANTĮ ANTRADIENĮ, 7:30 P. M., "AROUND NEW YORK”

SERVICE

Čionai išdirba elektros da
lykus ir transformerius. Kom
panijos skyriai randasi Bosto
ne ir Milwaukeje.

Darbininkai priklauso prie 
CIO unijos. Streiko priežas
tis tame, kad bosai nepildo 
sutarties su unija.

Dirbtuvė smarkiai piketuo
jama.

Pačiame rpieste streikuoja 
darbininkai Sun’s Drug kom
panijos. Streikuoja jau trečia 
savaitė. Streikuoja prieš per
daug didelį išnaudojimą, prieš 
nedavimą vienos dienos poil
sio. Pikietuoja merginos ir 
vaikinai.

Ta kompanija turi 
daug drugštorių.

—o—
Pereitą savaitę sudegė Gray 

National Foundry Co. Apro- 
kuoja, kad gaisras padarė už 
apie 100 tūkstančių 
nuostolių. Dirbtuvėje 
formas dėl mašinų, 
daug lietuvių.

Birželio 2 d. buvo laiko
mas Workers Alliance masi
nis susirinkimas. Susirinkimas 
įvyko West Park stadijume. 
žmonių prisirinko gana daug. 
Kalbėjo pirmininkas Nichols 
ir administratorius Howdy. 
Negalėjo pribūti kongresma- 
nas Frenzo ir prisiuntė tele
gramą.

Kalbėtojai aiškino Workers 
Alliance 
delegatų 
voti už 
senatvės
gho-išsiųsta šeši delegatai.

Birželio 4 d. atsibuvo dide
lis piknikas Lietuvių Radio 
Pusvalandžio. Piknikas buvo 
Adomo sode, Castle Shannon, 
Pa. Dalyvavo daugelis lietu
vių iš visų, aplinkinių mieste
lių. Pribuvo per tūkstantį su 
viršum. Pusvalandžio vedėjas 
Povilas Dargis turėjo įtaisęs 
garsiakalbį, tai buvo labai to- 

, Ii girdima dainos, pagarsini- 
I mai ir prakalbos. Kalbėjo ke-

".■."T*"**....... . .. ... ... *

letąs politikierių ir svečiai. 
Keletą žodžių pasakė Vincas 
Uždavinys, kuris atsisveikino 
išvažiuodamas Lietuvon.

Ateinantį sekmadienį Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
8 Apskr. ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos 4-tas Apskr. sy
kiu su Wilmerdingo keturio
mis kuopomis turės didelį 
pikniką. Piknikas įvyks ant 
Stepaniko farmos, labai gra
žioj vietoj. Orkestrą bus 
Prano Vilko.

Dalyvaukite visi lietuviai, 
pasimatysite su savo pažįsta
mais ir linksmai praleisite 
laiką gražioje vietoje.

D. P. Lekavičius.

Washington. — Lėktu
vas D C-R vienu žygiu atne
šė 42 keleivius iš Ne war ko 
N. J., į Washingtona,
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The Youthful
Criminal

-A Survey

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

EDUCATION-STORIES >^28®* ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

(Continued) F. B. I. Records

UNTIL 1934, the Chicago Boys 
Court was the only one of its 
kind in the country dealing with 

boys over juvenile court age and 
under their legal maturity (17-21).

In 1934, the Brooklyn Adolescent 
Court was established as a special 
procedure for selected cases of boys 
(16-18). In 1935 the N. Y. State 
Governor’s Conference on Crime re
commended the creation of Adoles
cent Courts throughout the State in 
order that socialized methods now 
employed in better juvenile courts 
for children up to 16 be extended 
for the benefit of those beyond this 
age.

Figures presented by the F. B. I. 
give some indication of incidence 
of criminal activity of youths. These 
figures, based on an analysis'of fin
gerprint cards, however, are not 
comprehensive because they are not 
obtained from all cities and towns 
in the country and furthermore ma
ny jurisdictions do not 
youthful offenders.

During 1938, 18.8% of 
rested and fingerprinted
21 years of age as compared to 
17.4 % in 1936, according to F. B. I. 
They accounted for 31.5% of all ar
rests for crimes against property. 
And there were more 
age 21 than for any 
age group.

During 1938, 35.9%
all persons arrested were less than 
25 years of age and this age group 
accounted for 541/2% of those 
charged with robbery, 62.3% of 
those charged with burglary, 49.6% 
of those charged with larceny, and 
73.2% 
theft.

Picnics in Season 
For Det. Chorus

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD EX-PREMIER NEGR1N GREETS 
VETERANS OF AB. LINCOLN BRIGADE

fingerprint

persons ar- 
were under

Extent of Crime

offenders 
they are 
areas of

arrests for 
other single

Statistics on youthful 
ares not uniform where 
available in only certain 
the country. Thus it is impossible 
to present an overall picture of the 
extent of youthful criminality. While 
all evidence indicates that a very 
large proportion of the criminals 
apprehended are young persons, 
should be kept in mind that 
total number is small.

it 
the

in
to

Analysis of available statistics 
dicates that youths 'in the 16 
21 age group account for a relati
vely small proportion of all crimes 
but account for a relatively high 
proportion of crimes against pro
perty—burglary, larceny, robbery 
and auto theft—crimes which re
quire daring or boldness rather than 
cunning for their execution.

Together with the 21 to 25 year 
old age group, however, they ac
count for about 50% of the coun
try’s crimes against property.

Hold Honor Grad
Party For 
Kay Michelson

BROOKLYN, N. Y. — A group 
of friends of K. Michelson, formerly 
an editor of the Voice of Lithuanian 
Americans, will tender a graduation 
party in his honor on Saturday 
Evening, June 17th at the Lith
uanian American Citizens Club hall, 
280 Union Avenue in this city.

Mr. Michelson who graduates 
from City College. of New York 
with high honors has been a well 
known young Lithuanian American 
all over the country for his activity 
in many organizations. At the pre
sent time, among other .things, he 
is chairman of the Lithuanian Al
liance of America Youth Committee, 
President of the Brooklyn LDS 
Builders, and a member of the Me
tropolitan LDS Youth Council. Kay, 
as he is well known among his 
friends, is also a regular columnist 
for the TIESA English Section 
where he conducts the column “This 
Small World” a commentary on in
ternational events.

(199,334) of

of those charged with auto

Age Groups of Crime 
groups for which the largestAge 

number of arrests occurred during 
1938 were as follows:
Age Number of Arrests
21 24,295
22 24,287
23 ' 23,968
18 23,900
19 23,877

DETROIT, Mich. — The election 
of new officers is over and the 
smoke is just beginning to clear 
away. Out of the storm and strife 
come the new executive body: Al
bert Rye, Pres., Mildred Janonis, V. 
P., Albina Nausėda, Finance Sect., 
Alda Liminsky, Recording Sect., and 
last but very essential Ray Lyban,, 
Treasurer.

If you aren’t up on your recent 
history, lend an ear or is it an 
eye? The opening of our picpic sea
son was a sight not to be missed. 
The turnout which was terrific, was, 
in my opinion, largely due to the 
advertising scheme of Ray Lyban 
and his associates (stooges?). Sat
urday the 20th, the chorus held a 
little get-together at Rouge for 
some biking and chawing of hot pup
pies. These informal outings are 
fun and help to acquaint one with 
the other members, so let’s have an
other one soon;

Put these down for future re
ference: July 9th —Put-in-Bay Out
ing. A couple of moonlight picnics 
and some of the “regular” picnics 
coming up. I seem to have over
looked the dates for the picnics, 
so they will have to be announced 
later.

Master Squeak

by Joseph Sacal

All his friends are cordially in
vited to attend this party together 
with their friends. There will be a 
banquet and dancing will follow. 
Among the guests who are expected 
to be present are many profession
als and other friends. The admis
sion fee is $1.50 per person. The 
banquet shall begin promptly at 
7:00 p. m.

TIPS

For comparison with these federal 
statistics, data presented at hear
ings on the American Youth Act, 
by the Cleveland Youth Council, are 
significant. Data compiled from po
lice records and analysis of court 
cases over a period of eight years 
prepared in the office of 
prosecutor Frank T. Cullitan 
the following:

That of all persons tried
criminal division of common pleas 
court where all 
tried, 53.7% were 
19 to 25.

county 
showed

in the

felony cases are 
in the ages from

all defendants inThat 72.5% of 
automobile stealing cases were in 
the same age bracket; that 79.5% of 
all persons tried for robberies, which 
make up about 1-fifth of the crime 
in Cleveland, were 18 to 25.

That in the same age group 
were 67.8% of all the defendants in 
assault to rob cases, 58.9% in as
sault to rape cases, and 36.4% in 
murder cases.

In presenting these data, the 
Cleveland Youth Concil declared:

Young boys and men out of school 
and out of work are living in that 
no-man’s land between school and 
job, and, it is this sort of existence 
that leads them to the common 
pleas courts.

Figures of Bureau of the Census, 
U. S. Department of Commerce, 
show that during 1936, youthful 
prisoners received by state and fed
eral prisons from the courts 
as follows: 
Under 15 years ......................
15 
18 
19 
20 
21

to 17 
years 
years 
years 
to 24

years

years

were

21 
2,322 
2,605 
3,020 
2,921 

12,159

Total
The

mitted
which
to the 
to the
minai element in the United States.

23,048 
nature of the crimes com- 
and the agc-groups within 

they fall, point indisputably 
economic factors which lead 
creation of a youthful cri-

on Newspaper 
Reporting

throughout, should be accuracy. 
And yet, it is in 
fall down.

this respect that

A V TE HAVE NOW got a pretty good idea of the lead, and are pre- 
l VV pared to push into our story.
\ One outstanding mark of that story,

'■That may seem almost trite to say.
many news stories become sloppy and

Perhaps these rules will be of some help:
1. The full name of every person is to be mentioned 

is first introduced to the reader.
2. Care is to be taken to< put down correct titles of 

they are connected with any organization in an official

when he or she

Yes brite eyed lad 
with downy rosy

Cheek
And changing

voice
now strident strong and

Weak
And with

high lordly booming manly
Airs
And on

thy sweet cherubic 
milky lip
God’s grace!
a mustache of three

Hairs!
But enough!

hold thy prattling !tongue! \ 
and thy supper place / 
in high-čhair /

Find ' /
Else Gad Zounds /

I’ll not be gentle kind 
but strait-way hair-brush 
and paddle sound thy small

Behind! ,
—D. K.

Papa says I can have ony 25 bridesmaids—he’s had 
to recognize a union.”

Annual Week-End 
Picnic of Gardner 
June 17-18

Lith Light-Heavy 
Put Minersville, Pa
On Fistic Map

inGARDNER, Mass. — Who is 
favor of having a good time ? . Una
nimous!

The Noose 
-Around Brooklyn

giving any

a barrel of 
the form 
Wat’s a

fun along as 
of Johnnie 

matter, Al. ?

these persons, if 
way.

I 3. In day-by-day reporting it is important to put down (in the case of 
fire or accident) not only the full names of the people involved but also 
their street addresses.

4. All the details to which the correspondent refers should also be care
fully noted and checked, to make certain that they are in accord with 
the stand of a particular person or with what took place.

It is surprising how a story can be blurred and spoiled by inaccuracy in 
regard to such fine things as names and by inaccuracy in regard to orga
nizational connections.

Such mistakes sometimes cause a bad reception for the story. People 
mentioned do not like to see their names jiggled around, as though there 
were some other person involved. People reading the story feel that it 
may be Inaccurate in other details if it makes mistakes about such “small 
things” as the person’s correct name. y

In addition, this training in accuracy helps greatly in that political 
precision which we shall see later is so vital to a news account in a 
people’s paper.

Then come down to the Gardner 
Lyros Chorus annual picnic on June 
17 and 18 a a. the Lithuanian Camp, 
West Broadway, Gardner, and you 
won’t be disappointed. Fun is in 
store for all!

On Saturday night there will be 
dancing to a good band. Sunday

As everyone probably knows by will bring forth a musical program, 
now the Aido Chorus sang in Cran- • 
ford, N. J., Sunday, May 28, and 
as usual came through with a very 
commendable performance. Not only 
did our chorus sing well but it was 
the best represented. Keep up the 
good work folks, and we’ll be riding 
high!

I wonder who won that wrestling 
match in the rear of the bus? No
body - seemed to be 
odds.....

We had 
usual in 
Adams.....
I noticed you were having a tough 
time coming home—very unusual.....

Something new in twosomes: 
Johnnie G. and Valerie, V. B. and 
Albina, not bad, fellers..... Congra
tulations to the fine leadership of 
our teacher, Aldona.....

While on the subject of commen
dations I might say “nice going” to 
the bass section.

Where’s that old peiį and stamina 
of bygone days, Tony N. ? This is 
one case where you shouldn’t let 
bygones be bygones. Ditto Johnnie 
G. ’

Not to be outdone with the Cran
ford performance the chorus sang 
even better last Sund,ay at the 
Pirmyn Chorus Concert in Great 
Neck, L. I.

I wonder who started that sing
ing endurance contest in the gar
den? And it looks like J. A. is 
learning to be a side show barker? 
Where is your portable mike, John? 

Why did that group 
leave so early?..... Looks
was having a good time 
cy.....

In closing I would like 
those who may not know about it, 
that there will be no rehearsal this 
Friday.

Well, so.long, folks! Will see you 
soon again with more news.

—A Member.

including songs by the LLR Chorus 
of Norwood, the Gardner Lyros 
Chorus, and possibly other Mass. 
District Choruses who have not as 
yet replied to our invitation.

Our sports program. on Sunday 
will include a ping pong exhibition, 
volley ball games—one of which will 
be between the Gardner girls and 
the Norwood girls — rolling pin 
throw for the women, and various 
other novelty races and contests 
which spectators and contestants 
will enjoy. Dancing will also take 
place on Sunday.

By the way, remember to take 
your bathing suits with you as we 
have a beautiful lake for swimming.

We hope to be seeing you all in 
Gardner on these two dates.

—Zee Kay.

Strawberry Season 
Tops for B’more

(Continued)

Of people 
like H. B. 
with Vin-

to say to

In a serious moment recently, 
Gracie Allen conceded that one hag 
to be more than a good comedienne 
these days to get-audiences to laugh.

“You can’t be funny without a 
funny situation,” said Gracie, with 
emphasis on the inference that 
someone else must create the funny 
situation—the writer.

« BALTIMORE, Md. — Bright and 
early gathered the members to the 
sponsor’s, Mrs.. Jacobs’ home for 
the long planned strawberry festival. 
After crowding into the cars and 
traveling' eighteen miles, the mem
bers stuffed themselves with straw
berries, milk, cake (baked by Ruth’s 
mother) and oodles of other good 
things. All • this for the slight sum 
of fifteen cents.

The, - girls took care, of Ida by 
making her run, walk and play 
volley ball. They said it was all 
for her health. Shrill loud screams 
were heard from tho swing—some
thing to. the tune of “Don’t hit the 
tree!” Suddenly from the cozy shed 
stuck the^ sleepy ruffled head of 
Albert. Pushed from the comfort
able hammock he retired to the shed 
for the much needed sleep. ' Ruth 
nearly went into hysterics between 
the cow, snakes and wood ticks.

Mildred didn’t do a bad job of 
teaching the volley ball the girls 
played, butr of course, they could 
not beat the fellas. Other random 
happenings were the picture snap
pings, the water poured on a certain 

(Mildred) girl’s head, Johnny mak-

p
Wally Sears, Minersville, Pa. light

heavy made his New York debut 
an auspicious one by banging out 
an easy decision over Max-Marek, 
Chicago heavy, who once beat Joe 
Louis when the boys werą amateurs.

It took Sears quite some time to 
break into New York. What with 
postponements on account of rain 
that caused cancelment of contests 
and having opponents run out on 
him on other occasions it looked 
like Wally would never show in the 
big town.

Weighing 177 pounds the hard 
punching Lith dropped Marek who 
came in at 191, in the second round, 
but could not keep him there. The 
ease with which Sears handled Ma
rek will doubtless earn him a se
cond and more important shot here.

We don’t like to butt into other 
people’s affairs but are under the 
impression that if Wally would stay 
in his own division he would run 
less risk of getting hurt and might 
stand some sort of a chance against 
the top-notchers in his own class. 
Playing around with the big boys 
is dangerous work, you might get 
away with it time and again but 
sooner or later they’ll catch up with 
you and when they do it’ll be just 
too bad.

We think the proper thing for a 
good light-heavyweight to look for
ward to would be a shot at Billy 
Conn on one of the summer shows 
at the Garden. We know it’s simple 
to say these things and in all pro
bability Sear’s manager has the 
same thought in mind, but these 
things are not arranged as easily 
as it is to say tjiem. However we 
just thought we’d venture our opi
nion. As far as we know Conn is 
to meet Mėlio Bettina for the cham
pionship of their division but we are 
also of the opinion that Billy will 
want a tune-up bout before he goes 
into the all-important title affair.

\ —TOM YERMAL.

Statutes forbidding ownership of 
a dog more than 10 inches high, 
flying an airplane within city limits, 
or tattooing a United States sailor, 
will be enacted among the many 
legal oddities in the Federal Theatre 
Radio Division’s “THERE’S A LAW 
AGAINST IT” Series over Station 
WOR, the Mutual and Canadian 
Networks, on the air Wednesdays 
from 10 to 10:30 P. M. (EDST).

NEW YORK, N. Y.—At an informal gathering of veterans, 
this writer had the pleasure of seeing, hearing, and speaking to 
Juan Negrin, the Spanish Republic’s wartime Premier.

Speaking but a few minutes Negrin summed up the 
War from it’s very beginning to the shameful murderous 
tray al by the Casado-Besteiro®---------------------------------- -
Junta. In his opening remarks' 
he thanked the veterans of the Lin
coln Brigade for their spirit and sa
crifice in the fight for democracy, 
he thanked them in the name of the 
Spain he knew and in the name of]4he resistance of the Spanish people, 
the Spanish people who are being 
tortured, shot, and imprisoned by 
the Franco and Mussolini dictator
ship.

From the start of his talk, he 
spoke of the active sabotage and 
underground activity of the “fifth 
column” with the aid of the British 
and French tories who from the out
set of the war were working hand 
and glove with Mussolini and 
Franco.

Asked how it was possible for the 
Junta to take power he replied: 
“From the outset, of the war we had 
to work with many demoralized and 
defeatist elements, we pushed and 
worked hard to rouse their enthu
siasm. Azana was one of these. He, 
during the entire war, was more 
concerned with his own personal 
safety than that of the masses of 
people. However when Catalonia 
fell and the Spanish government re
treated into France, there was no 
power that could move Azana along 
the proper course, since in France 
the Spanish government had 
power.”

Gathering all loyal members of 
the cabinet, Negrin proceeded 
Valencia. Asked what took place 
in the Central area and why he was 
forced to flee, Negrin explained: 
“During the entire fighting in 
talonia, the Central front was 
lated from us for months, we 
very little contact and relied 
on reports coming from that .

the once famous figure had 
forced into this unwillingly and un
der the threat of death. All his 
power had been dissolved and his 
name used to demoralize and break

Later on the Premier told of his 
last minute escape by plane, from 
the hands of the junta. He had the 
highest praise for the American 
government aside from the false po
licy of non-intervention and believed 
America is a great force for peace. 
However, he did bring out that in 
this great democracy not even one 
Spanish refugee, child or adult, had 
been admit ted, while so called 
pseudo-democracies had taken in 
many. The American consulates in 
Spain were hailed for their firm 
stand in refusing to harbor fascists 
during the entire war, whereas the 
French and British did the opposite.

Since this meeting with Negrin 
had been arranged so he could chat 
with us personally (over a barrel 
of beer) the formal part of the 
meeting was adjourned rapidly, after 
which came a grand rush for his 
autograph. Even this writer, never 
an autograph fiend, was caught in 
that seething mass.

no

to

Ca- 
i iso- 

had 
only 

area. 
We had heard rumors that there 
were odd goings on, but it wasn’t 
until we arrived in Valencia that 
we actually found , out. In the 
meantime steps had been taken to 
remove certain commanding officers 
who took a defeatist attitude and 
had become demoralized, 
substitute some fresh 
getic element. We had 
rived too late.

“This clique, together 
of French and British tories, had 
taken power and started negotia
tions for an “honorable peace,” we 
too wanted peace and we could have 
achieved it under our terms, these 
terms which Would have also in
sured to a decree the absence of 
persecutions, torture and imprison
ment. But the junta had agreed to 
agree with the demands of Franco 
without the consultation of the 
people. Naturally there was a re
volt of certain sections of the army 
andr the people against such a deci
sion. This was quelled through the 
use of other troops who were loyal 
to the government but deliberately 
confused by the propaganda of the 
Casado junta.

“When we received . the report 
that the navy was ready to revolt 
and surrender by leaving Cartagena, 
a Brigade of our loyal troops was 
sent out to take over the city. Ar
riving in Cartagena, which the Ca
sado junta controlled, our troops 
were told that if they made any at
tempt to seize the fleet, it would 
sail immediately, but if they would 
leave the city, the fleet would re
main. A 
reached, 
withdrew 
less.”

Negrin 
much of the blame, he believed that

In the minute that I spoke with 
him, I told of the work the Lith
uanian people are doing and men
tioned the donation of a hundred 
dollar bill which our organizations 
donated at the Madison Sq,- Gar
den Rally for Spanish Refugees at 
which Alvarez del Vayo spoke. He 
thanked the Lithuanian Volunt^p" 
and organizations for their work a— 
aid and hoped it would continue.

Ending the meeting Negr‘“ 
ished by saying that the 
people would not long stay 
a fascist dictatorship, they 
tasted and know what 
like. The people fought to be 
and will be free. I

and to 
staple ener- 
however ar-

with the aid

quick decision had to .be 
Compromising, the troops 
but the fleet left regard

absolved General Miaja of

Philly Picks Picnic

Detroit LDSer 
Points to Sports 
As Summer Acii

DETROIT, Mich. — With belated 
haste I stop to scribble a few lines 
about the happenings in this dear 
ole beloved (?) burg and t; j( 0 Ret 
up to date with the events oV our 
little gatherings and stuff. IXt». se
riously, the attendance at our meet
ings since the election of the nr/ 
officers (new? They’ve been in 
office for the last two months) is 
gratifying and gradually increasing.

After patting the officers on the 
back, I’ll now proceed to knife them 
in the same place. The beads of the 
various committees arc not putting 
forth enough energy to arouse in
terest in their particular field of en
deavor. In my humble opinion, the 
LDS cannot exist solely on its social 
functions and should contribute to 
the education and the betterment 
of the individual in a way that is 
both pleasant and interesting. At 
the present, the meetings are more 
or less social gatherings, with< 
any planned 
perchance in 
(That means 
meeting).

Although I
of some of the activities that 
limited to indoor participation 1 
the spring of the year is a i 
time to concentrate on anything 
rious. But the time of the yea 
ripe for the use of that prize 1 
movie camera and the base 
team. The official playground is 
Southwestern School field on 7 
days and Fridays, 5:30 P. M. f 
of the boys gather at the McKii 
School grounds for daily worl 
usually about 6:00 P. M. 
watching a practice game with 
team of considerably younger ] * 
ers, which we lost, I would say 
a good deal of practice is ne< 
Paul took the lime-light with 
spectacular fielding and bat 
while Chuck shared some of 
spotlight by his homer and fl 
up in the air over a very (

entertainment ej 
a gastronomic 
the grub after

must say in defi

PHILADELPHIA, Pa.—Hoar ye! 
Hear ye! There is a grand and joy
ous picnic to bo held Sunday, June 
11, 1939, at »the Mikolaitis Farm. 
The picnic grounds will be opened 
at 10 a. m. and music will start 
promptly at 2 p. m. and will con
tinue until late at night? Refresh
ments will be served.

Directions: Ride Frankford Ave. 
to City Line, turn left to Knights 
2nd. Trolley No. 5, No. 3 or Frank
ford L to Bridge St. Then take No. 
66 trolley to City Line. At-City 
Line an automobile will be waiting 
to take all passengers to picnic.

The Committee invites you all toJtionable decision by the umpi 
attend this picnic! —A.

Pork is one of theing set-ups in volley ball. Charlie 
pushing the swing and acting as a 
handy man.

See what you gals and fellas listed on rationed supplies, and only 
missed by not attending! I hope I four ounces a week per person is 
made the absent members feel sor- allowed, even though not even this 
ry! Queen of Sheba, amount is obtainable in the capital.

BERLIN.
latest commodities to become a ra-. 
rity in the Third Reich. It is now

volving a movable base. We 
possibilities as a team, but I 
gest that some of the newer 
get a chance to play.

All in all, we have the spirit 
power to expand into a greater 
more enjoyable group. Just* give 
time, and watch the track turn ta 
cinders! • Anthony Jakstys.

——-
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus

(VI—1—39)
(Tąsa)

Tuo kartu tarpe gražuolės Marės An
toinettes* ir karaliaus meilužės Diu Bar
ry prasidėjo didžiausių intrigų kova. 
Įsivėlė kiti kunigaikščiai, grafai ir ponai. 
Jau desėtkai buvo išleista įvairiausių 
brošiūrų apie Antoinettę. Vienoj iš jų 
buvo išspausdintas jos motinos laiškas, 
kuris skambėjo:

“Dukra mano, parūpink Francijai sos
to įpėdinį, vis vien kas tau jį duotų—ar 
laukiantis sosto, ar kas kitas. Bet pirm, 
negu prieš vyrą pastatysi ragus, tai pa
sistenk įtikinti jį, kad jis dar gali būti 
tėvu. Jeigu nepasirūpinsi sosto įpėdinio, 
tai aš tikra, kad yra žmonių, kurie pa
dalys daug mums rūpesčio.”

Ar tai tikrai buvo motinos laiškas, ar 
fabrikuotas, mes netvirtiname. Bet 
vo aišku, kad Antoinettes motinai 
pėjo, kad ji duotų sūnų.

Bet Antoinettę nereikėjo motinai
ginti, kad ji susirastų vyrų apart savo 
nutukėlio. Vyresnysis jos vyro brolis, ži
nodamas apie jos santikius su jaunes- 

L niuoju broliu De Artois ir Švedijos pa- 
siuntiniu Alex Fersonu, sakė: “Jeigu 
gudrumas pavyks, kaip dainuojasi dai
noje, tai greitai pas mus bus ne vienas 
gražus princas.”

Ir ištikro, Marė Antoinette greitai da
vė dukterį, o vėliau ir sūnų. Sūnų jį gim
dė viešai milžiniškame karaliaus palo- 
ciuje, kur susirinko keli tūkstančiai žmo
nių. Viduje svetainės buvo lova, apsta
tyta pridengimais.

—Būsimos karalienės sūnus priguli 
Francijai, — šaukė senas išgveręs kara
lius Liudvikas XV-tas,—todėl viešai ir 
gimdo!

Karalius ir jo giminė džiaugėsi sulau
kę sosto įpėdinio. Bet ne taip atsinešė

bu
rn-

ra-

link to Francija. .Liaudis, baisiai pri
spausta vargo, skurdo ir jau kratėsi nuo 
baralių. Ji prakaitavo, badavo, dejavo 
ir galvojo apie išsigelbėjimą nuo vargo 
ir karaliaus.

Kada kunigaikščiai, grafai, baronai, 
princai—visa karališka giminė krykš
taudama leidosi iš vienos palocių salės į 
kitą, kad iškilmingai paminėjus Marės 
Antoinettes sūnaus užgimimą, tai prie 
durų rado peiliu prismeigta keturkam
pį popieros lakštą su užrašu:

Drebėkite, tironai! 
Jūsų viešpatavimui jau 
artinasi galas!

* * *
Nesuprasime padėties Franci j o j, jeigu 

nei kiek nežinosime, kokia buvo padėtis 
150 metų atgal pasaulyj. 1776 metais 
įvyko Amerikos Revoliucija, kuri buvo 
paakstinimu ir Francijoj. Tuo laiku Aus
trija ir Vengrija susivienijo. Vokietijoj 
buvo kelios atskiros valstybės: Prūsija, 
Bavarija, Saksonija, Hanover, Branden
burg ir eilė kunigaikštysčių. Turkija 
buvo galinga ir valdė Balkanus. Italija 
subyrėjus į atskiras karalystes: Sicilijos, 
Sardinijos, Neapolio, Romos ir Italų, jos 
šiaur-vakarinė dalis Piedmont ir Genoa 
priklausė Francijai. Nice ir Savoy—buvo 
nepriklausomos kunigaikštystės. Franci
ja valdė didelius plotus Afrikoj ir Šiau
rių Amerikoj—Kanadą ir Louisianą. Ru
sija, Prūsija ir Austrija susitarė ir ruo
šėsi pasidalinti Lenkiją ir Lietuvą, ką jos 
pirmu kartu ir įvykino 1791 metais.

Vokietijoj ir Cen tralinė j Europoj ėjo 
“Trisdešimts Metų Karas,” kuris kilo 
pamatė religijos ginčų. Romos katalikų 
popiežius turėjo daug galios ir įtakos 
pas katalikiškus karalius. ■ '

(Tąsa bus) ! '■

LAIŠKAS Iš ŠIAULIŲ
KALĖJIMO

ne- 
bei 
no
tai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
O kaip žinom, kad liaudies 
politinės ir kultūrinės organi
zacijos uždarytos, tik veikia 
tautininkiškos organizacijos, 
tai jos ir ruoš susirinkimus 
su jų paruoštais kalbėtojais 
ir jų paruoštomis kalbomis ir 
rezoliucijomis, kurios turi būt 
apskričių viršininkų patvirtin
tos, todėl dėl tų rezoliucijų ir 
jų kalbų susirinkusioji liaudis 
neturės teisės pasisakyt, nes 
tik tie kalbėtojai tegalės kal
bėt, kurių pavardės bus pri
statytos apskričių viršinin
kams ir jų bus patvirtintas 
leidimas-kalbėti. O kaip ži
nom, kad dabartiniai apskri
čių viršininkai skirti buvusios 
tautininkų fašistinės vyriausy
bės, dauguma ištikimi fašiz
mo tarnai, tai jeigu kokia 
fašistinė organizacija 
Laisvamanių Draugija ir 
retų suruošt susirinkimą,
tokie viršininkai tik tada leis, 
kai susirinkimo programa bus 
sulyg jų, o ne sulyg rengėjų 
bei liaudies pageidavimo. Dar 
štai Tauragėj ministerio pir
mininko pavaduotojas K. Bi
zauskas į piliečių pateiktus 
klausimus atsakydamas pa
reiškė, kad pasaulinių nera
mumų laikais politiniai klausi
mai esą nelaikąs kelti ir tik 
pasauliui nusiraminus • galė
sianti Lietuva pasirinkt san
tvarką, kokios ji norėsianti. 
Iš to išeina, kad liaudžiai, kai 
šiandien stovi jos kovos ir au- 
kavimasis už tautos nepri
klausomybę reikalas, jai netu
ri rūpėt politiniai klausimai 
ir krašto santvarka. Tai ma
tom, kokios vienybės nori ir 
dabartinė vyriausybė. Tas 
liaudies negali džiugint.

šiuo tarpu tiek. Linkiu 
jūsų šeimai geriausio pasise
kimo.

Jūsų giminaitis Povilas. 
10 d. gegužės, 1939 m.

“Grožė ir Bargencus”

su PASIRENKAMOMIS
ORU SĄLYGOMIS

Žiūrėkite, kaip daug daugiau G-E Šaldy
tuvo jūs dabar gaunate už mažiau pini- 

' gų, negu bet kada pirmiau K

“Sužinokite Patukų * ------------- _
£ Aukėtaa

Vidutines Temperuv 
ros Sandeliu.

4. Saugumo Ruožo San 
dėlis.

į. Sandėli Šalčiau Vi.Sa- 
limo. _

» žema Temperatūra _ 
Aukėto Drėgnumo San 
dėlių-

Detroit Mich. 13 “Nutley” nuveža į vietą 
nuo Broad St.

Reporteris.

Stefanija Masytė Pabaigė 
Advokatūros Mokslą

Šią savaitę laisviečiai gavo 
iŠ Detroito žinią, kad tenykš
tė jaunuolė d-gė Stefanija Ma
sytė, Miko Masio duktė, pa
baigė advokatūros mokslą.

Kas Masytę pažįsta, žino ją 
ir inteligentišką

Elizabeth, N. J.

choristė.
Burkauskienė serga savo 

namuose, 117 Jaques St., Eli
zabeth, N. J.

Greit pasveikite ir vėl dai
nuokite* su Banga.

Ukrinas.

kaipo gabią 
jaunuolę.

^Linkiu jai geriausios klo- 
.į, ties profesijoj! J. K.

Newark* N. J
Grąžai Sietynas Pasidarbavo .

Birželio 1 dieną Sietyno
Choras turėjo anksti prakti-

* kas, o vėliaus kalbėjo svečias 
Jurginis, tik ką pribuvęs iš 
Lietuvos. Vakarą atidarė vie
nas iš choristų ir paprašė Dr. 
Kaškiaučių užimt pirmininko

* vietą. Daktaras, užėmęs pir
mininko vietą, perstatė chorą. 
Choras atidarė vakarą su ke
liomis dainelėmis, vėliau kal
bėjo svečias Jurginis. Kaip 
smagu, kaip žingeidu klausy
tis žmogaus, kuris yra bešališ
kas ir žino nesivaržydamas 
nupiešti Lietuvos liaudies gy
venimą! Gaila, kad čia irgi 
svečias negalėjo ilgiau kalbė
ti, nes buvo paprasta darbo 
diena ir kt. Po svečio kalbos 
parinkta aukų lėšoms padeng-

• ti. Surinkta 16 dol. su centais.
Dar choras dainavo ir klau

simų buvo daug, bet laikas ve- 
j lūs ir turėta eit į posilsį.

Garbė priklauso Sietyno 
Chorui už kultūrinį vakarą.

Bangos Choras Gerai 
Progresuoja

21 dieną gegužės bangiečiai 
pirmu sykiu pasirodė ant ra
dio WHOM, Jersey City. Cho
ras sudainavo kelias liaudies 
dainas ir gerai skambėjo. Ra
dio klausytojai duoda kreditą 
mokintojai A. Klimaitei ir 
chorui už gerą pasirodymą.

Choras turi daug pakvieti
mų piknikuose dainuoti, kaip 
tai, 25 birželio Lietuvių Lite
ratūros D-jos 2-ro Aspkr. pik
nike, Old Cider Mill Grove, 
Union, N. J. Kitas piknikas, 
kur bangiečiai banguos, tai 
“Laisvės” piknike, 2 dieną lie
pos, Clmton Parke, Maspeth, 
L. I.

Pas choristus šiuomi laiku 
gana geras ūpas dainuoti.

Dainų Diena Gerai Pavyko
Gegužės 28 dieną Lietuvių 

Meno Sąjungos 3-čias Apskr. 
turėjo Dainų Dieną Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. 
Svečių buvo nemažai, jaunimo 
ir augusių. Visi linksmai laiką 
leido.

Dainų programa susidėjo , iš 
trijų chorų: Bangos iš Eliza- 
betho, Sietyno iš Newarko ir 
Aido iš Brooklyno. Visi chorai 
gerai pasirodė sudainuodami 
po kelias daineles.

Galima sakyti, kad pirmas 
piknikas išėjo O. K. Oras pa
sitaikė puikus ir žmonės link
smi.

Naujai 
ambasa-

prezid. 
ir

Washington. — 
paskirtas Sovietų 
dorins Amerikai, 
Umanskis įteikė 
Rooseveltui įgaliojimus
pareiškė, jog šių dviejų ša
lių draugiškumas turi dide
lės svarbos palaikymui tai
kos, kultūros ir pažangos 
pasaulyje.

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ 
II KLIUBĄ
I 168 Marcy Ave.
II Brooklyn, N.Y.
■ I _____ -•A11' Tel.
HI /z’------ K Ev. 4-8041
Hl Į \ VALGIAI IR
■ | & I GĖRIMAI

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.

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

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

ncas J. Daunora
------------- APTIEKORIUS

Sietyno Piknikas
Įvyks birželio-June 11 die

ną, gražiam sode:' 116 Harri- 
St., Nutley, N. J. Choras 
prašo dalyvauti piknike, 

žada smagiai palinks- 
visus. Bus šokiai, užkan- 
ir alaus gero. Busas No.

Serga
Serga d. M. Burkauskienė. 

Liga paguldė į lovą ir guli 
jau 3 savaitė. Prie progos ap
lankykite.

Drg. Burkauskienė, sveika 
būdama, nuoširdžiai darbavos 
Bangos Chore ir buvo gera

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.

Kainos nuo $127,0°
$9.50 už jūsų seną šaldytuvą •fc===

Tik $3.50 per mėnesį
Radijus taiso Lietuviai žinovai tokių Patarnavimų. -
Telefonuokite mums dabar, o mūsų Lietuvis Par
davimų Vedėjas atsilankys pas jus su automobiliu 
ir nuveš jus į mūsų parodos kambarius.

Tel. EVergreen -7-1878

New City Department Store
Radio ir Elektriniai Prietaisai

su, 373 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada Šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. > 
Gerai Patyrę Barberlai

■............ ........................................................................... • .......................

Telephone: EVergreen 8-9770
j J. GARŠVA 

Graborius (Undertaker)
| Laidotuvių Direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

G-E
Taras, 

dau^u “°

s? i

n"8 Padaro į’*•»- I
M«ne.to)al J

^mokesčiai I

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie :

Pasaulinių Fčrų J

Fairview Restaurant & Bar

AND

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

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.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

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

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

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

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

užeikite.

Blue lay Inn 
patalpa .1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurlenė) Savininkė 
Alex Krupavičius 

Manager

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



LAISVI

Waterbury, Conn
DR. MAXWELL MILLMAN

EGZAMINUOJA AKIS IR

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE

Mateušas Simonavičius10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO
Vyrų

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

gražus

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

imas bus

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

PARAMOUNT CABARET

FRANK DOMIKAITIS(IŠTYRIMAS VELTUI)

nuoHABERBUSCH & SCHIELE’S

mūsų

A RIBOTAM LAIKUI.

139 Meeker Ave

NOTARY
PUBLIC

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

$1.00
6.50
2.00

Ligoninėj Areštuotas Ring 
hamtono Majoras Kress

Telephone
STagg 2-5043

apie 
savo

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

lietuvių
progra-

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Stalui šaukštai, pelitai ir 
sieniniai laikrodžiai

. ir atsiveš jus 
kambarį).

AGENT FOR
Ilensler
R. & II.
Wehlo

Telefonas: Humboldt 2-7964

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

Laisves” Name

Jeruzalė, birž. 1.—Anglų 
vyriausybė sulaikė 1,000 žy
dų, kurie Graikijos laivu 
plaukė į Palestiną iš fašis
tinių kraštų.

98 North 7th Stįreet 
Brooklyn, N. Y.

JEI 
, TAI KREIPKITĖS 
STĄ AKIŲ REGĖJI- 
*JACIJAI TUOJAUS.

kamba- 
užejimui* su 

Nedė-

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

BENDRAS SILPNUMAS
NE-

siekdintųjų teismas įkaitino 
šio miesto majorą C. W. 
Kress’ą kaip sukčių ir ky
šininką, globojantį paleistu
vystės ir gemblerystės biz
nius. Arešto warrantas jam 
įteiktas Ii go ni nėję, .kur 
Kress guli nuo birželio 5 d.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras 
rys, 
moterimis 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Suvienytos Draugijos 

rengia pikniką, sekmadienį, birželio 
11 d., Olympia Parke. Bus gražuo
lių lietuvaičių kontestas, dalyvaus 
virš 50 gražiausių lietuvaičių iš visos 
Naujosios Anglijos. Jos visos dėvės 
“Bathing Suits,” bus duodamos trys 
dovanos. Gražiausia lietuvaitė išrin
kta gaus Sidabrinę Taurę, todėl ne
praleiskite progos nepamatę, ir sma-’ 
giai galėsite praleisti laiką. — Kom.

(133-135)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas bus 

komas sekmadienį, birželio 11 
pas A. Aponiką, 2 vai. p. p. yisi 
riai yra kviečiami dalyvauti 
kime ir atlikti savo užduotį 
Kuržinskas, Sekr. (133-134)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis būtų, kad ir užlanginė dėžė.

\ 473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

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

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

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori i* kainas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, liepos 9 d., 10 
vai. ryto, S. Bakahausko svetainėje, 
‘usirinkimas tapo atkeltas iš 2 d. 

P?pos, nes tą dieną įvyks “Laisvės” 
piknikas, daugelis važiuoja į Brook- 
lyną. — Valdyba. (134-135)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 ir LDS 138 kuopos 

bendrai rengia pirmą didelį pikniką, 
įvyks sekmadienį, birželio 11 d., 
Viktoria Grove girioje. Pradžia 11 
vai. ryto. Važiuojant į pikniką, im
kite kelią 422, trys mylios East of 
Chagrin Falls, Ohio. Gera muzika

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantinlai Žiedai 
Laikrodėliai

LDS 34 kp. rengia pikniką, 11 d 
birželio, “Laudeman Grove,” 10 vai 
ryto. Bus gerų valgių ir gėrimų 
Kviečiame Shenandoah’rio ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame pir
mutiniame dideliame piknike. — 
Kom. (133-135)

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

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 12 d. birželio, 8 v. v., 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes buvusio “Laisvės” pik
niko komisija išduos raportus. Todėl 
visi nariai privalo dalyvauti, kad ga
lėtumėt apsvarstyt kur buvo atlikta 
darbai gerai ir kur buvo trūkumų, 
galėsite duoti komisijai pastabas. — 
A. V. (134-135)

RADIO
Sekmadienį, birželio 11 d., kaip 

40.45 -vai. ryto, iš stoties 1500 k. 
programą pildys Ignas Kubiliūnas, 
Elena Žukauskaitė, Olga Šukiūtė ir 
Al Stevens Orkestrą. (133-134)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. rengia pikniką, 

birželio 11 d., Mikolaičio Sodne, Ed
dington, Pa. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus gera orkestrą šokiams. Turėsi
me skanių gėrimų ir užkandžių, 
įžanga 25c. Kviečia Rengėjai.

(133-134)

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta pafšiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. x
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakarą

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

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 ir 155 kuopos bendrai 

rengia prakalbas. Kalbės svečias iš 
Lietuvos, Juozas Jurginių, žymus 
žurnalistas. Jo tema: “Lietuvos Kul
tūriniai Atsiekimai.” Prakalbos 
jvyks pirmadieni, birželio 12 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. 
v. įžanga veltui. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti ir išgirst svečią* 
iŠ Lietuvos. — Kom. (134-135)

Tik Atvykęs iš Lietuvos Žur
nalistas Teks Matyt ir Girdėt 

Kalbant

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliu- 

bas ir Laisvamanių 2 kuopa bendrai 
rengia linksmą išvažiavimą. įvyks 
Sekmadienį, 18 d. birželio, pas J. 
Tergą. Čia gamtiniai graži vieta ir 
puikus ežeras maudytis. Bus įvairių 
gėrimų ir užkandžių. Taipgi bus iš- 
laimėjimas Ispanijos kovotojos La 
Pasionąria stovylos ir geras laikro-

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfcS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro piknikas įvyks sek

madienį, birželio 11 d., Kulikausko 
Parke, 116 Harrison St., Nutley, N. 
J. Pradžia 12 vai. dieną. įžanga vel
tui. Sietyno Choras visuomet suruo
šia puikias pramogas, šiame pikni
ke Choras duos daug naujų smagių 
dainelių. Bus ir įvairūs šokiai. Va
žiuokite iš Newarko ir apylinkės 
Broad St., Broadway ir Centre St., 
arba Passaic Ave., iki Franklyn Ave. 
Čia po kaire, iki Harrison St., vėl po 
kairei. Nuoširdžiai kviečia visus Sie
tynas. (133-135)

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

na 
susirin

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAIiTĖ, kuri jums patar 
naus, suteiks visas informacijas jūsų patogumui. Jei 

jūs gyvenate per toli, tai mūsų reprezentatorius 
atvažiuos pas jus su autom* 

į mūsų showroom (par*

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
. jums patarnaus.

.Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

P-nas Juozas Jurginis, ra
šytojas ir žurnalistas, kalbės 
Waterbury šį sekmadienį, 
birželio 11, Waterburio lietu
vių piknike, Lietuvių Parke, 
už Lake wood, Waterbury.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, bir
želio 12 d., 8 v. v., 29 Endicott Svet. 
Malonėkite visos narės dalyvauti, 
yra svarbių dalykų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių į susirinkimą — 
A. W. (134-135)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 12 d. birželio, 7:30 v. v., 
15-17 Ann St., Harrisone. Kviečiame 
visus narius dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turėsime sutvarkyti vi
sus naujos kuopos reikalus ir nuo šio 
laiko bus laikomi kuopos reguliariai 
susirinkimai kas antrą pirmadienį 
jkiekvieno mėnesio. — P. Ramoška, 
Sekr. (134-135)

DR. ZINS
- ] 

Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-0986

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU 
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ 
TAIP DAROSI
PAS SPECIALI 
MO EGZAMli

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Sphinx! Stout and Extra Ales
GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIM

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. įžanga visiems bus prieina
ma, kaip jauniems, taip ir suaugu
siems, taipgi bus duodama dovanos 
prie įžangos. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame youngs- 
towniečius, akroniečius ir fermerius 
dalyvauti. (133-134)

Lietuvoje. Bus gera 
kiekvienam lietuviui jį 
ti. Bus progų piknike 
dividualiai paklausinėti 
Lietuvoje gyvenančius 
gentis ar pažįstamus.

Piknikas bus 
delis.

Mes matysime 
ristikus, kaip 
Gvoro, Pete Baltran, 
Brooklyn, N. Y.

Taipgi dalyvaus 
chorai pildyme dailės 
mos: Echo Choras iš Torring
ton, Daina Choras iš New Ha
ven, dailės ir sporto grupė iš 
New Britain, Vilijos Choras. 
Lietuvių jaunuolių Merryma
kers orkestrą grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius.

Tai ir vėl teks susitikti su 
senai matytais pažįstamais iš 
tolimų kolonijų ir artimų. Net 
ir Lietuvos liaudis per Juozą 
Jurginį čia bus atstovaujama, 
tai tikrai nepaprasta ir nauja.

Tad visi ir visos lietuviai, 
iš toli ir arti, pasimatysime 
sekmadienį, birželio 11 d., 
Lietuvių Parke, už Lakewood, 
Waterbury, Conn. J. Ž.

P. S. Veikiausia pikniko 
komisija turės garsiakalbį, tai 
žmonėms nereikės pirmininko 
ir kalbėtojų ištbmptąis nervate 
klausytis, bus girdima liuosai.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo Lietuvos Sūnų ir Duk

terų Draugija rengia pikniką, sek
madienį, birželio 11 d. Lietuvių 
Parke (sta. 24) Glastonbury Line, E. 
Hartford. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Bus gera orkestrą šokiams. Turėsi
me skanių užkandžių ir šokių. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(133-134)

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

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

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

ATSINEŠKITE ŠJ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’ls kainuoja per mėnesi.
NAUDOKITĖS PROGA! TAI Y.

dėlis. įžanga veltui. Kelrodis: Va
žiuokite į pietus Telegraph Rd. iki 
US 24, privažiavus 320 County Rd., 
sukite į vakarus. Netoli Ida, Michi
gan miestelio. Važiuokite į East Ida 
Rd. ir už 2 mylių po dešinės drg. 
Tergos ūkė. — Kom.

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

Geriausia proga su juomi 
susipažinti, jį girdėti kalbant 
apie Lietuvos reikalus, kultū
rą, žmonių tenaitinį gyveni
mą. Jis žino visus Lietuvos 
kampus ir kraštus, kaipo žur
nalistas, rasėj as, yra susidūręs 
su visais gyvenime klausimais 

proga 
išgirs-

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, birželio 9 d.j jvyks 

prakalbos. Kalbės svečias iš Lietu
vos, Juozas Jurginis, žymus žurna
listas. Bus Liet. Jaunų Vyrų Drg. 
Svet., pradžia 7:30 v. v. Įžanga vel
tui. Kalbėtojas kalbės temoje: “Lie
tuvos Kultūriniai Atsiekimai.” Kvie
čiame visus dalyvauti. ALDLD 63 
kp. Kom. (132-134)

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

West Haven Beers & Ales, In
.Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

pagarsėjusius
tai: Whitey

abu iš

Refrigerator Bargains o o
(Šaldytuvai Nužemintum kainom)

Beer
Alos 
Porter

Telephone EV. 7-5471
Kglggfl Aplankykite

religinių daiktų departments, specialii 
išpardavimas eina dabar.

VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

KRAUJO, ODQS, IR, NERVU 
GOS.
SKILVIO, MftŠLAŽARNftS 
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios. ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurib ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimą , 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

WORCESTER, MASŠ
LLD 155 Moterų kp. ir 111 

kp., ir Liet. Komunistų Kuopa ben
dras susirinkimas yra šaukiamas 
penktadienį, 9 d. birželio, 7:30 v. v. 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui, todėl 
visi būkite laiku. Taipgi yra kviečia
mi ir visi simpatikai veikėjai. — J. 
M. L. (132-134)

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kepluxes

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

PRIRENKA AKINIUS
Sutvarkomo Savaitiniams Išmokėjimams
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NewYortp^iMzfcrZllilOT
Sandėlininkų Sereikas 

Baigtas Laimėjimu i
RENGIASI ATVYKT RUSAIS į “LAISVES” 

PIKNIKĄ BROOKLYNE
Gaili Pinigų Algoms 
Pavojingam Darbe

Šiomis dienomis lankėsi “Lai
dei. Tilvikai iš Eastono, (

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Keturių dieną streiku 1,000 
sandėlių darbininkų laimėjo su
trumpinimą darbo savaitės nuo 
44 iki 40 valandų su $35 pir
miau buvusios savaitinės algos 
ir savaitę atostogų.

Sutartyje taip pat įrašyta, 
kad derybos naujam kontraktui 
turi būt pradėtos bėgiu 30 die
nų prieš baigsiantis senajam. 
Šis kontraktas galios 2 metams.

Paterson: Draugai paterso- 
niečiai organizuoja auto-busą 
į “L.” pikniką liepos 2 d. Au- 
to-busas išeis 10 vai. ryto/'huo 
Bakanausko Svetainės. Pasa- 
žieriai yra prašomi pribūti pa
skirtu laiku. Norintieji važiuo
ti prašomi užsiregistruoti pas 
komisi ją: J. Bimbą, W. Pra- 
piestienę ir pas kitus LLD na
rius. Kelionė j abi pusi $1.15.

Prie Parodos Gera Vieta 
Pasilsėt, Paviešėti

Dešimties metų mergaite

tral Palace rodomą beždžio
nę, bet ta už meilę perkando 
mergaitei blauzdą.

Prašome kitų kolonijų pra
neštų kiek b ūsų organizuoja, 
kokiu laiku ir nuo kur išeis, 
taipgi, kiek kelionė.

“L.” Adm.

DESETKAI ORGANIZACIJŲ REMIA 
DISTR1KT0 SVEIKATOS PLANĄ

Sveikatos komisionierius Dr. 
John L. Rice atsišaukė į Mies
to Planavimo komisiją užgirt 
Sveikatos Department© pro
gramą, kaipo dalį didžiojo 
plano visam miestui.

Kalbėdamas Planavimo Ko
misijos viešose diskusijose, pe
reitą trečiadienį, Dr. Rice nu
rodinėjo, kad iki šiol įsteigtie
ji sveikatos centrai duode ge
ras pasekmes visuomenės 
sveikatos atžvilgiu. Jis sako:

“Pereitais metais matėm 
žemiausį mirtingumą daugely
je sričių. Ši programa, aš esu

įsitikinęs, padarys sveikatos 
aprūpinimą prieinamu liau
džiai, pagreitins ir pagerins 
patarnavimą. ”

Jis toliau nurodė, kad jų 
planas siekia paskirstyt mies
tą į 30 sveikatos d įstrik tų, su 
apie 250,000 gyventojų, kiek
viename iš jų įsteigiant gerai 
aprūpintą sveikatos bildingą, 
taipgi lokalines stotis, kur ge
ografiniai reikalingos.

Mitinge dalyvavo 90 orga
nizacijų atstovai paremt pla
na, o 50 kitu raštu atsiuntė 
užgyrimą.

Atvažiuojant Pasaulio Pa- 
rodon arba grįžtant iš jos, 
pavargus, gera vieta pasilsėt 
ir paviešėt yra Fairview Res
taurant & Bar, 110-62 i Coro
na Ave., prie 111th St., beveik 
priešais Corona vartus į paro
dą. Savininkai Marcinkevičius 
ir Valilionis.

Antrame kieme yra vieta 
auto pastatymui. Fairview 
Restaurano savininkai yra su
sitarę, kad jų kostumeriai ga
lėtų pasistatyt mašinas ;ik už 
25c.

Įstaiga graži, nesenai padi
dinta, tad nežiūrint kurią vą- 
landą užėjus visgi randasi vie
tos pasėdėt, pasilsėt valandą 
kitą. Biznį daugiausia daro su 
parodos darbininkais, pirmiau 
dirbusiais statyboj, o 
priežiūroj. Tačiau 
svečių. Ypatingai 
automobilistams ir
rie važiuoja iš Williamsburgo- 
Ridgewoodo 
tų apylinkių 
gatvekariais, 
praeina pro
įvažiuojant parodon. Nuo ki
tų linijų reikia gerokai paeiti, 
žinoma, pas juos užsukt gali
ma tik prieš ar po palrodos, 
nes kartą išėjus iš parodos, jei 
nori grįžt, turi iš naujo mo
kėt.

Sakoma, atvažiuojanti iš 
kitų miestų grupėmis daugelis 
iš anksto parašo atvirutę ir 
užsisako “parking”, taipgi 
“steikus,” nors ir be užsakymo 
valgių visada turima bei pa
gaminama.

Jau buvo minėta, kad sustrei
kavo 400 ginkluotų trokų vai
ruotojų ir satgų, reikalaudami 
sutrumpint darbo valandas nuo 
44 iki 40 į savaitę. Streikan 
išėjo visi, iki vienam. Dabar nei 
vienas šarvuotvežimis 
iš vietos.

Tai rodos nedidžiausi 
teisėti reikalavimai, 
kompanija geriau
prarast brangumynus, vežioda
ma juos taksėmis, ir šiaip veži
mais, bile tik kaip nors pakišt 
koją unijai ir ištikimiems, paty- 
rusiems darbininkams, kurių 
gyvybė kiekvieną minutę išsta
tyta pavojun apgint .kompanijų 
•žinion pavestą turtą.

svėje’
Pa. Jie turėjo reikalą LDS cen-1 
tre, tad ta proga aplankė ir sa
vo diėnraščio įstaigą.

Taipgi laikėsi iš Portage, Pa., 
draugė Alena Savukienė. Ji at
vyko New Yor.kan pas savo sū
nų Edvardą pasiviešėti ir Pa
saulio Parodą pamatyti. Su ja 
atvyko josios jauniausias sūnus 
Reimondas.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8. vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

nekruta

ir labai 
tačiau 

rizikuoja

lietų, kelis šimtus, užpirko ir 
išplatino tarp savo draugų 
dvi komunistų kuopos, kuriose 
priklauso nemažai ir lietuvių.

Komunistai rūpinasi ne tik 
politika, bet taip pat menu ir 
visu Amerikos žmonių gyveni
mu.

Ž. R.

Tarp Lietuvių

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

Teisėjas Capshaw Turės 
Gint Savo Vietą

Majoras Smerkė Norą 
Išteisint Gemblerį

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

dabar 
užeina ir 

pąranku 
tiems, ku-

Jono Juškos čeverykų krau
tuvė neužilgo bus perkelta 
nuo Hudson Ave. į 187 Sands 
St., Central Brooklyne. Nauja 
vieta gražesnė ir daugiau cen- 
tralinė, 
niui.

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit j NeW 
Yiorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and

Namų Rakandų Krautuve

labiau atitinkama biz-

- Maspetho ir ki- 
G ran d -Flush in g 
nes pastarasis 

pat langus prieš

* * . *
Avietėnaitė, Lietuvos

Šiandien apeliacinėj divizijoj 
teisėjas Hulon Capshaw turės 
įrodyt, dėl ko jis neturėtų būti 
prašalintas iš teisėjo vietos. Jis 
kaltinamas Hineso^byloj bandęs 
nukreipt džiūrės atydą nuo ti
krosios padėties, taipgi panai
kinęs dvi “palisų” bylas 
priežasčių nesi rišusių su ta

Majoras LaGuardia, nors ne
tiesioginiai, pasmerkė Queens 
teisėją Thomas Downs už reko
mendaciją išteisint Frank A. 
Erickson, žymų gemblerių 
zą, šioje byloje .kaltinamą 
kreivą priesaiką-. Majoras

“valkata” 
Geoghano

P-lė 
komisaras Pas. Parodai, Lietu
von išvyksta laivu 
šeštadienį. 

*
Pasaulio Parodos

veikia Petras Motu- 
jaunas amerikietis 

kilęs iš Mass., Wor- 
apylinkės.

Georgic,

*
aviacijos

Gražiai

*
šį vakarą
Fed. Tea-

skyriuje 
zevičius, 
lietuvis, 
cesterio
kalba lietuviškai.

* *
Desėtkai lietuvių 

eina pamatyt WPA
tro Projekto statomą veikalą 
“Life and Death of an Ame
rican.” Didelę dalį teatro bi-

VYKSTA KANADON

dėl 
by-

tū
li Ž 

sa-

New Yor-

William Brown ir Dorothy 
Burkey, iš ‘Hammond, Ind., 
areštuoti ir būsią išvežti atgal, 
nes ten abu palikę šeimas 
čia apsigyvenę kaip vyras 
žmona.

ir 
ir.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

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

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

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

D. M. šolomskas, Liet, 
teratūros Draugijos Centro 
kretorius, šiomis dienomis 
vyksta į Montreal, Canada, 
dalyvauti kanadiečių suvažia
vime.

se-

kė laikąs Ericksoną 
ir Kings Apskričio 
“sėbru.”

Majoras sako, kad
ke daug tokių paleidžiama, tik 
laimei, kad toki dalykai dedasi 
vis rečiau ir rečiau. Jis sako: 
“Dabar beliko tik dviejų rūšių 
viršininkai,” iš kurių vieni no
ri apvalyt miestą nuo žulikų, o 
kiti juos globoja. Majoras pa
reiškė dėsiąs pastangas apvalyt 
miestą.

PONIOMS NELAIMĖ
nu-

Karaliui Apsauga
bu-Laike karališkos šeimos 

vimo New Yorke būsią sumo
bilizuota 13,382 miesto polici
jos, karių, jūrininkų ir gvar
diečių. Taigi, Anglijos valdo
nai ir jų palydovai bus gero
kai apmūryti gyvu mūru, kad 
nei plaukas nuo galvų nenu
kristų.

Birželio 8-tą viešose disku
sijose pateikta argumentai už 
ir prieš statymą Battery- 
Brooklyn Tilto, kuris numa
toma lėšuosiant $44,000,000. 
Sąmatų. Taryba svarstys tą 
klausimą antradienį.

Brooklyne tilto šalininkų 
sušauktas mitingas Academy 
of Muąic antradienio vakarą 
pasisakė už tiltą. Dalyvavo 
2,500 publikos.

33-čias 33-čias

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Sekmadienį, Birželio 18
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE 

69-26 Cooper Ave. kampas 69th Pl. Glendale, L. I.
PETER RICH ORKESTRĄ

Grlefi lletuvifikus ir amerikoniškus kavalkus šokiams

Pradžia 2 vai. po pietų
Įžanga 25c iš anksto 35c prie dury

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės lietuvių 
visuomenę skaitlingai atsilankyti į šį mūsų pikniką.

KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki 
Myrtle Ave. stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatve
kariu iki 69th Place. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. 
Gatvekariu, važiuokite Bushwick arba Union Avenue gatveka- 
riais iki Myrtle Avenue depot, nuo čia važiuokite Richmond 
Hill gatvekariu iki 69th Pi. Parkas randasi vienas blokas po 
dešinei. RENGĖJAI.

Ana diena suimtas ir 
teistas užsimokėt $250 bau
dos Ted Peckham, savininkas 
nepaprastos “darbo agentū
ros,” vadinamos “Guide Es
cort Service, Inc.” ši agentūra 
parūpindavo jaunus, gražius 
palydovus ponioms, kurios tu
ri daug laiko ir pinigų, bet ne
turi vyrų palydovų arba turi
mieji yra atsibodę.

Peckham, patsai jaunas, 
gražus vyras, nuteistas ne už 
laikymą tokios agentūros, bet 
už jos laikymą be leidinio. Jis 
suteikdavo “gyvenimo” išsiil
gusioms ponioms ir panelėms 
po palydovą už $10 iki $15 į 
vakarą ir lėšas. Užtekdavo 
pašaukt į 116 E. 58th St., ir 
turi vaikiną, su kuriuo jau ga
li svietui pasirodyt ir ne vieną 
nesiskubinantį meilužį paer
zint esamu kito “pavojum,” 
jei anas nesuskubs.

Sakoma, kad mieste dar yra 
eilė tokių agentūrų. Leidimų 
komisionierius Moss sako, kad 
jos visos būsiančios paimtos už 
pakarpos. '

Liudininkai pasakojo, kad 
jie patys tarnavę tais palydo- 

I vais ir susikirtę su samdyto
jo motina Mrs. Peckham dėl 

Į mokesties. Thomsa Farrell, 
policistas, sakė buvęs suderė- 

I ęs gaut du penktadalius 
agentūrai sumokėtos mokes
nes, bet po ginčų vos išgavęs 
J 4. Taigi, tie ponių palydovai 
esą labai išnaudojami, nes 
skųstis nepatogu, kadangi nie
kas nenorį pasisakyt svietui 
apie tokią tarnybą.

Pasirandavoja 4 kambariai, ant 
antrų lubų. Renda <$16.00. Telefonuo- 
kite Štagg 2-1234 arba kreipkitės po 
antrašu: 95-97 North 1st St., Broo
klyn, N. Y. - (129-134)

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
' Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
I

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RESTAURANT
518 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 

, Amerikos išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

Mine irGaminam valgius 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

ILiqUOtW alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Traukiu paveikslus familiju, ves 
tuviu, kitokiu errupiu ir pavieniu. 
Ii senu padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir - krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei 
kalui esant Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6151

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 8-7175
Tel. Triangle 5-3622

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą 

s į

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

nralnaMn

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios MadosKambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

MiBBHIIIIIIIHH

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

KHube K tikros

degtinės-

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

Lietuvių Centrą

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

EVergreen 4-9672 J
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

Office Phone j 
EVergreen 8-1090 |

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc.
Morrell Street Brooklyn, N. Y29-31

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

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

GENTS* DAYS
Wed, Thur*., FrL, Sat. and 

Sun. all day and nlfht




