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J Quito, Ecuador. — Armi
jos batalionas sukėlė maiš
tą prieš vyriausybę. Pasak 
vienų pranešimų, sukilėliai 

i nuverst dabartinę

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
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KRISLAI
Tartum Tiksliai.
Havelock Ellis
Tegul Savinasi.
Mūsų Ekskursija.

Rašo A. B.

Ruoškimės pne va 
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Liaudiees Balse” skaiT) 
tome iš Lietuvos:

“Teko sužinot, kad Angli
jos darbiečių partijos vadai _ 
ir keletas ministerių pasira- 
šė rezoliuciją dėl amnesti
jos politiniams kaliniams 
Lietuvoje ir pasiuntė mūsų 
vyriausybei.”

Argi Lietuvos vyriausybė 
nemato, jog ji žemina save 
ir Lietuvą visos padoriosios 
žmonijos akyse, laikydama nor§jo * nuverst‘ dabartinę 
kalėjimuose penkius šimtus! valdžią Ecuadoro respubli- 

I kėlės, Pietinėje Amerikoje. 
Kiti pranešimai sako, kad 
maištininkai reikalavo tik 
pašalint nepatinkamą jiems 
/komandierių.

Maištui vadovavę “kairie- 
Zji” atsistatydinę kapitonai 
Burbano ir Carillo. Nuslo
pinus maištą, tapo areštuo
ti Socialistų Partijos vadas 
E. P. Coz, dr. Calderon, 
švogeris buvusio šalies dik
tatoriaus generolo Galio ir 
keli kiti.

Nuslopintas Kariuomenės 
Sukilimas Ecuadore

S

senojo režimo aukų?
Amerikos lietuviai jau 

tūkstančiais rašos ant pe
ticijos dėl amnestijos poli
tiniams kaliniams Lietuvo
je.

Gerai, kad Anglijos dar
bininkų vadai pakėlė balsą 
už mūsų draugus Lietuvoje?

Anglijoj pasimirė Have
lock Ellis. Jis mirė sulau
kęs 80 metų amžiaus. Tai 
buvo darbšti ir žymi kultū
rinė figūra. Jis dirbo daug 
ir dirbo sunkiai.

Ellis labai plačiai studi
javo ir ryškino lyties klau
simą santykyje su žmogaus 

\ gyvenimu ir laime. Toje 
plačioje srityje jis buvo be
veik pionierius. Ir daug šių 
dienų liberališkų pažiūrų į 
lyties problemą pareina iš 
Ėlliso genijališkų smegenų. 
. Ellis parašė eibę didelių; 
knygų. Bet žymiausias, jo 
veikalas, tai “Studies in the 

. Psychology of Sex.” Kny- 
• ga rimta ir lengvai skaitosi.

Chicagiškis socialistų ora
kulas prisimygęs giria ir sa- 
vinasi ispanietį Louis Ara- 
quistain. O tas sutvėrimas 
dabar purvais drabsto ant 
Ispanijos kovos prieš gen. 
Franco ir užsienio įsiveržė
lius. Už tai jį išdrėbė lau
kan Ispanijos Socialistų 
Partija.

Mums Araquistaino visai 
negaila. Tegul Grigaitis su 
juomi žinosi. Grigaitis pri
pratęs rankioti politines iš
matas ir krauti į savo ne
laimingą politinį bagažą, 
kurio įtalpa jau taip marga, 
kaip marga buvo Nojaus 
laivo.
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Mažai dar pas mus brook- 
lyniečius tesusidomėta lie
pos 23 d. O tai bus svarbi 
ir smagi diena dėl “Lais
vės” ir jos prietelių.

Liepos 23 d. bus dienraš
čio naudai ekskursija į 
Lake Hopatcong. Važiuosi
me traukiniu Central Rail
road of New Jersey. Kelio
nė į abi pusi tik vienas do
leris.

Kurie prie to ežero buvo, 
tai juomi neatsidžiaugia. 
Kas nuvažiuos, turės iki so
ties “good time.”

Nepamirškite, kurie skai
tysite šiuos krislus. Tikie- 
tus įsigykite iŠ anksto. Bus 
smagu dideliam būryje va
žiuoti. Vien tik lietuviai, il
gam gražiam traukinyje. 
Kai važiuosime ir dainuo
sim, tai visa New Jersey 
matys ir girdės.

ORAS

Gen. Franco Tik Neva 
Baudžia Respublikos 

Išdaviką Besteiro
Madrid.—Generolo Fran

co karinis teismas nuteisė 
“socialistų” vadą Julianą 
Besteiro neva “30 metų ka
lėti.” Tai, girdi, todėl, kad 
Besteiro “pakenkęs” fašis
tam greičiau laimėt karą 
prieš Ispanijos respubliką. Z

Tikrumoje Besteiro buvo 
fašistų įrankis. Tai jis su 
savo sėbru pulkininku Ca- 
sado ir kitais nuvertė res
publikos valdžią sostinėje 
Madride, kovo 5 d., ir pas
kui be mūšio atidavė Ma
dridą ir visą vidurinę Ispa
niją generolui Franco’ui. 
Todėl dabar Besteiro neva 
“baudžiamas” tiktai “dėl 
svieto akių.”

Kuomet Casado-Besteiro 
nuvertė respublikos valdžią, 
vadovautą premjero J. Ne- 
grino, tai jie pasakojo, būk 
“kovosią, kad išgąut geres
nes taikos sąlygas” iš ge
nerolo Franco. Bet trumpu 
laiku viską atidavė fašis
tam be jokių sąlygų.

Besteiro, su sėbrais, kaip 
tik užgrobė valdžią Madri
de, tuojaus paleido 700 fa
šistų iš kalėjimų, o į jų vie
tas sukimšo geriausius ko
votojus už liaudišką respu
bliką. Negana to, Besteiro- 
Casado šaika sušaudė tūks
tančius liaudiečių, kurie 
reikalavo tęst apsigynimo 
karą prieš generolą Franco.

Greit Suardė Nazių Sąmokslą 
Prieš Čilės Valdžią

Santiago, Chile. — Šio 
krašto naziai -vėl mėgino 
nuverst demokratinę vald
žią. Kada kariuomenė bu
vo sutraukta į Casino par
ką priimt ištikimybės pri- 
sieką Chilės vėliavai, tai 
naziai, vadovaujami kelių 
atsitarnavusių oficierių, ty
kojo užpult ir užimt svar
biuosius valdžios rūmus. 
Bet jų sąmokslas buvo grei
tai atidengtas ir suardytas. 
Suimta keturi desėtkai są
mokslo dalyvių.

ŠIMTAI TŪKSTANČIU WPA STRE1- 
KIERIU REIKALAUJA SUGRĄŽINT 

SENĄSIAS GERESNES ALGAS
Eilė Senatorių Duoda Kongresui įnešimus — Pataisyt 

Atžagareivišką Woodrumo Bilių, Naikinantį WPA
Washington. — Daugely

je miestų streikuoja šimtai 
tūkstančių pašalpinių WPA 
darbininkų-bedarbių, reika
lauja, kad jiem būtų moka
mos tokios algos, kaip ir 
pirmiau. Tai streikai prieš 
algų nuskėlimą WPA dar
bininkam žemiau vidutinės 
algos, kokia yra mokama 
darbininkams abelnai įvai
riose vietose šioje šalyje.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai grūmoja sutelkt 
5 milionus darbininkų bal
suot prieš valdžios kandi- 
dątus ateinančiuose rinki
muose, jeigu nebus sugrą
žintos pirmesnės algos pa- 
šalpiniams WPA darbinin
kams. CIO unijų centras 
taipgi daro spaudimą val
džiai, kad mokėtų tokias 
pat algas, kaip pirmiau be
darbiams WPA viešuose 
pašalpiniūose darbuose.

D e m o k ratas senatorius

James E. Murray ir bent 8 
kiti senatoriai remia pa
šalpinių darbininkų kovą už 
pirmesnių, geresnių algų 
sugrąžinimą. Jis ir eilė ki
tų senatorių reikalauja pa
taisyt kongreso priimtą, at
žagareivišką Woodrumo bi
lių. O tai bilius, kuris ker
ta smūgį viešiem WPA dar
bam.

Dauguma bedarbi^ WPA 
pašalpinių darbininkų strei
kuoja New Yorke, Cleve- 
lande, lllinojuje ir Naujo
sios Anglijos valstijose 
prieš nukapojimą jiems al
gų.

Minneapolyje, Minn. vals
tijoje, mirė vienas polici
ninkas, perdaug susijaudi
nęs laike susirėmimo su 
WPA streikieriais. Kitas 
policininkas Minneapolyje 
tapo sužeistas, kai jis su sa
vo bendrais užpuolė streiko 
pikietininkus.

Lenkijos prez. Mosčioki, 
kuris griežtai stovi už tai,, 
kad neduoti Hitleriui 
Dancigo ir ginti Lenkijos 

Nepriklausomybę.

Nėra Pagrindo Depor- 
tuot H. Bridgesą, CIO 

Vadą, iš Amerikos

Didvyriška Asturijos 
Mainieriij Koya Prieš 
Gen. Franco Armiją

Auga Streikas Auto 
Įrankių Darbininkų 
Prieš Gen. Motors

ANGLIJA NEVA “UŽTIKRINA” DANZI 
GO “LAISVĘ,” BET PERŠA, KAD 
LENKIJA TEN NUSILEISTU NAZIAM
Anglijos Premjeras Chamberlain Kartu Siūlo Lenkijai 

Derėtis su Naziais Kas Liečia Danzigą ir Pomoraę
London. — Anglijos mi^džiosios Vokietijos ir Rytų 

nisteris pirmininkas Neville 
Chamberlain pareiškė sei
me, kad jeigu naziai per 
karą ar per vidujinį per
versmą Danzige mėgins pri
jungt tą “laisvą” miestą 
prie Vokietijos, o Lenkija 
kariaus prieš tokį nazių 
žingsnį, tai Anglija kovos 
išvien su Lenkija prieš Vo
kietiją.

Toliau Anglijos premje
ras Chamberlainas nusmai
lino savo kalbą ir sakė, kad 
Anglija kariaus prieš Dan
zigo prijungimą prie Vokie
tijos, jeigu Danzigo užėmi- 

grūmos pa- 
nepriklauso-

Hendaye, Franc.-Ispani- 
jos pasienis. — Generolo 
Franco valdžia sako, kad 
jau sukriušinus Asturijos 
mainierius kalnuose, Oviedo 
srityje. Bet tai buvo labai 
sunkus darbas. Tie mainie- 
riai, dauguma buvę respu
blikos milicininkai, tęsė ko
vą prieš fašistus per ištisus 
mėnesius po to, kai genero
las Franco buvo užėmęs jau 
“visą” Ispaniją.

Tūkstančiai mainierių iš 
kalnų ir olų žūt-būtiniai gy
nėsi nuo šturmuoj ančių 
juos fašistų. Mainieriai vei
kė savo pasidarytomis di- 

I namito bombomis ir liku
siais pas juos kulkasvaid- 
žiais ir šautuvais.

Prieš juos buvo pasiųsta 
desėtkai tūkstančių fašistų 
armijos ir policijos. Bet 
mainieriai nepasidavė. Iš 
vienos pozicijos išmušti, jie 
užėmė kitą poziciją ir žėrė 
mirtiną ugnį į užpuolikus. 
Per dieną buvo užmušama 
ir sužeidžiama iki 150 vyrų 
iš abiejų pusių.

(Abejotina, ar iš tikro fa
šistai jau nuslopino tuos 
mainierius. O N. Y. Times 
korespondentas dabar rašo, 
jog išsiveržia žmonių sukili
mai prieš fašistus ir kitose 
Ispanijos provincijose.)

Pontiac, Mich. —> Miesto 
valdyba prižadėjo nekliudy
ti CIO mechanikų, įrankių 
darbininkų, kurie streikuo
dami daugmeniškai pikie- 
tuoja General Motors-Fish- 
er ir Chevrolet-automobilių 
višrų fabrikus. Miesto val
dininkai atrado, kad jie ne
turi gana policijos prieš 
streiko pikietus.

Paskelbta auto įrankių 
darbininkų ir inžinierių 
streikai taipgi Clevelande ir 
Saginaw prieš General Mo
tors korporacijos fabrikus. 
Jau užstreikuota 10 fabri
kų iš viso. Streikieriai rei
kalauja pagerint sąlygas, 
kas liečia algas ir darbo 
laiką.

Italijos Fašistai Užgiria 
Chamberlaino Kalbą apie 

Danzigą

Roma, liep. 11. — Musso- 
linio valdininkai mato, kad 
Anglijos • premjeras Cham- 
berlainas paskutinėje savo 
kalboje Anglų seime tikru
moj nežadėjo gint Danzigą 
nuo jo prijungimo prie Vo
kietijos. Italijos fašistų 
laikraščiai, todėl vadina 
Chamberlaino kalbą “išmin
tinga.”

Port Washington, L. L, 
N. Y. — Laimingai sugrį
žo iš Europos amerikinis 
keleivinis oro didlaivis “At
lantic Clipper.

Angel Island, California. 
—Šičia yra tardomas Harry 
Bridges; vadas CIO darbi
ninkų unijų vakariniame 
Amerikos pakraštyje. Atei- 
vybės valdininkai ir specia- 
lis valdžios prokuroras sa
ko, kad Bridges turėtų būt 
deportuotas atgal į Austra
liją, kaip komunistas netu
rintis Amerikos pilietybės 
popierų.

Bridges parodo, kad jis 
nėra Komunistų Partijos 
narys. Bridges vyriausias 
advokatas Karolė Kingaitė 
įrodė, kad Bridges yra tei
sėtai įvažiavęs į Jungtines 
Valstijas. Jinai taip pat pri
statė tardytojams pareiški
mą dviejų darbo ministeri
jos ir ateivybės valdininkų, 
kad nėra priežasties, dėl ko 
šis darbininkų vadas turėtų 
būt išplukdytas atgal į Aus
traliją.

Advokatė Kingaitė atkrei
pė tardytojų atydą į tai, 
jog kapitalistai ir fabrikan
tų šnipai pridirbo kreivai 
prisiektų liudijimų prieš 
Bridges. Jie išleido dideles 
sumas pinigų, idant depor- 
tuot Bridgesą iš Amerikos. 
Advokatė taipgi priminė, 
kad įvairūs fašistiniai gai
valai, prez. Roosevelto val
džios priešai, reikalauja iš
tremt Bridgesą iš Ameri
kos. • •

Prieš Bridgesą išstojo ir 
Californijos niilicijos oficie- 
rius L. Milner. Jis sakė, 
kad matęs Bridgesą viena
me komunistų sušauktame 
susirinkime. Bet visiem ži
noma,' jog į tokius susirin
kimus sueina daugiau paša
linės publikos, negu pačių 
Komunistų Partijos narių. 
Kai kur komunistų partijie- 
cių yra nedaug, bet didelis 
skaičius nepartijinių žmo
nių įdomauja tbkiais susi
rinkimais ir eina į juos.

Taigi, vaduojantis tik 
grynais faktais, H. Bridges, 
kovingas darbininkų vadas,

Chamberlai-

mas “aiškiai” 
čiai Lenkijos 
mybei.

Dar toliau 
nas piršo Lenkijai susiderėt
su Vokietija kas liečia Dan
zigą ir nazių reikalaujamą 
15 mylių pločio ruožą per 
Lenkų Pomorzę, tarp di-

EXTRA
Franci jos Politikai Sako, 
Kad Naziai Galį Pasi

imt Danzigą

Paryžius, liep. 11. — Kai 
kurie Francijos aukšti val
dininkai sako, kad Lenkija 
“sutiktų” leist naziam pri
jungt Danzigą prie Vokie
tijos, jeigu Hitleris žadėtų 
nelaikyt savo kariuomenės 
Danzigo krašte ir nestatyt 
jame tvirtovių.

Tie Francijos politikai 
supranta, kad Anglijos val
džia nebūtų priešinga to
kiam Danzigo privienijimui 
prie Vokietijos. Šią išvadą 
jie daro iš Anglijos ministe- 
rio pirmininko pareiškimo 
seime, kur jis tik šlubuoda
mas žadėjo “ginti” Danzigą 
nuo Hitlerio.

Japonai Atakuoja Mongo
lus ir Blofina

Prūsijos.
Ne tik darbiečiai, bet ir 

dešinieji seimo atstovai (to
riai) reikalavo, kad prem
jeras Chamberlain paaiš
kintų, kaip Anglija tikreny
bėje gintų Danzigą ir Len
kiškąjį Koridorių Pomorzę 
nuo Hitlerio. Tie atstovai 
ragino premjerą atsakyt į 
klausimus be jokių “padai
linimų” arba užtylėjimų. 
Bet premjeras Chamberlain 
pareiškė, kad “dabartiniu 
laiku netinka” eiti į tokias 
smulkmenas, o į kitus klau
simui, paliečiančius Danzi
gą ir Lenkiją, jis visiškai 
nieko neatsakė.

Kalbėdamas, kad palaiky-' 
mas Danzigo, kaip “nepri
klausomo” miesto yra rei
kalingas pačiai Lenkijos 
gyvybei, tačiau, Chamber
lainas pabrėžė, kad “Dan- 
zigas yra beveik visai vo-....
kiškas miestas.” Jis taipgi , 
sakė, kad vokiečiai turėtų 
gaut “daugiau teisių” Dan
zigo krašte. Iš antros pu
sės, premjeras Chamberlai
nas, vis svyruodamas, pa
reiškė, jog jis nenorėtų, kad 
Hitleris taip vienpusiškai 
išspręstų Danzigo klausi
mą, Kaip jis išsprendė Klai
pėdos ir čechoslovakijos 
klausimus.

Kaip Naziai Atsišiepia 
Prieš Angliją

Berlin. — Vokietijos na
zių spauda juokiasi iš An
glijos premjero Chamber
laino “užtikrinimo” Lenki- . 
jai kas liečia Danzigą. Hit
lerininkų laikraščiai rašo, 
kad Chamberlainas nepasa
kė nieko naujo ir kad Dan- 
zigas vis tiek būsiąs pri- 
ziai nurodo į Klaipėdą, kai- 
jungtos prie Vokietijos. Na- 
po “pavyzdį.” Sako, kad 
Vokietija ir Lietuva tiesio
giniai “išrišo” tą klausimą 
be “svetimos nosies kišimo” 
į jį. Tai, girdi, tik taip bū
siąs išspręstas ir Danzigo 
klausimas, nepaisant Angli
jos.

Chalkos

Guadalajara, Mexico. — 
Du berniukai, 10 ir 11 me
tų, išėjo į dvikovą ir šau
dėsi revolveriais dėl vienos 
mergaitės, 10 metų am
žiaus. Vienas berniukas pa-1 negalėtų būt deportuotas iš 
vo j ingai sužeistas. Jungtinių Valstijų.

Tokio, liep. 11. — Japo
nai praneša, kad Išlaukinės 
Liaudiškos Mongolijos ir 
Sovietų kariuomenė dar te
belaiko pozicijas “manchu- 
kiškoje” pusėje
upės; bet japonai neatlai- 
džiai kanuolėmis bombar
duoja tas pozicijas.

(Japonai meluoja, būk 
Sovietų lakūnai metą ligų 
perais užtaisytas bombas į 
japonus ir būk jie jau bom
barduoją mandžūrų bažny
čias.)

Pasak japonų, tai jie jau 
būk “visiškai apsupę 200 
sovietinių kareivių” man- 
chukiškoje pusėje Chalkos 
upės. Japonai giriasi, būk 
dar nušovę žemyn kelioliką

London, liep. 11. — Šim
tas Anglijos karo orlaivių 
išskrido į Franci ją daly- 
vaut Prancūzų oro laivyno 
manevruose.

Sovietų orlaivių ir pasako
ja, būk nuo gegužės vidurio 
iki šiol jie sunaikinę jau 
“517” sovietinių lėktuvų.

Japonų kapitonas H. No- 
hara sako, kad sovietiniai 
artileristai puikiai šaudo 
kanuolėmis, kad Sovietų 
raudonarmiečiai turi “mil
žinišką daugį šovinių” ir 
tankų. Bet japonai giriasi, jf 
būk jie vis imą viršų.

Trečiadienį apsiniaukę ir
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Zuricho Konferencija
Tai jau antru kartu reakcininkams 

darbo unijų vadams pavyko neprileisti 
taip plačiųjų masių pageidautai tarp
tautinei vienybei įsikūnyti.

Mes jau buvome rašę, kad Tarptauti
nės Darbo Unijų Federacijos (kuri ilgą 
laiką buvo žinoma kaipo “Amsterdamo 
Internacionalas) konferencija, susirin
kusi Zuricho mieste, Šveicarijoj, svars
tys Sovietų Sąjungos darbo unijų priė
mimo klausimą. Prieš tris metus tasai 
klausimas buvo svarstytas, bet Sovietų 
profesinės sąjungos nebuvo priimtos, ka
dangi jos išstatė tam tikras išlygas: jos 
reikalavo užtikrinti, kad bus įsileista į 
Tarpt. Darbo Unijų Federacijos valdy
bą vienas vice-prezidentas ir vienas se
kretorius nuo SSSR profesinių sąjungų. 
Su tuo griežtai tuomet nesutiko Angli
jos darbo unijų vadai ir taip tasai vieny
bės klausimas buvo paliktas.

Bet šiemet tie patys Anglijos darbo 
unijų vadai, matyt, praregėję, kad tik 

*" tarptautinė darbininkų vienybė gali ryš
kiau pasipriešinti pasauliniam karui, kad 
tik tarptautinė darbininkų vienybė gali 
pasitarnauti suvaldymui agresorių ir pa
laikymui taikos, tai ji pati, Anglijos dar
bo unijų vadovybė, davė sumanymą pra
dėti pasitarimus dėl priėmimo į Tarptau
tinę Federaciją Sovietų profesinių sąjun
gą '

Balsavimas įvyko pereitą šeštadienį. 
Ir štai kokios to balsavimo pasėkos: 37 
balsai buvo už vienybę, o 46 balsai — 
prieš.

Aišku, balsų skaičius čia nėra tiek 
svarbus. Svarbu tai kraštai, kurių atsto

jai balsavo už Anglijos darbo unijų pa- 
'' siūlymą. Už tai balsavo Anglijos, Fran- 

cijos, Meksikos ir Norvegijos darbo uni
jų atstovai. Prieš vienybę balsavo tokių 
kraštų atstovai, kaip Belgija, Šveicarija, 
Holląndija, na, ir Amerikos Darbo Fe
deracija.

Nereikia nei aiškinti, kad Amerikos 
* Darbo Federacijos lyderiai konferenci
joj neatstovavo Amerikos darbininkų 
sentimento. Juk šiandien, pagaliau, ADF 
neatstovauja net pusės Amerikos organi
zuotų darbininkų, ši organizacija kadai- 

X se buvo Tarptautinės Federacijos narys, 
bet vėliau, Gomperso vadovaujama, pa
sitraukė. Antru kartu įstojo tik tuomet, 
kai atsirado bruzdėjimas už CIO. CIO 
šiandien kol kas nėra Tarptautinės Fe
deracijos narys ir todėl ADF, kalbėda
ma Amerikos organizuotų darbininkų 
vardu ir balsuodama prieš vienybę, iš- 

. kraipė tikrąjį dalykų stovį ir misreprę- 
zentavo šio krašto darbininkų judėjimą.

Tenka pastebėti ir tą, kad balsavime 
negalėjo dalyvauti ir Argentinos ir Nau
josios Zelandijos darbo unijų atstovai, 
nes jie į konferenciją pavėlavo atvykti. 
O kiek žinoma, jie yra nusistatę už vie
nybę. Ispanijos darbo unijų delegacijai 

\ buvo atsakyta sprendžiamas balsas, gi 
Chinijos darbo unijos tebebuvo skaito
mos dar neoficialiai priimtomis ir dėlto 
jų delegatams nebuvo leista balsuoti. 
Abiejų šių kraštų atstovai stovėjo už vie- 
nybę.

Be to, šiai konferencijai prisiuntė 
Austrijos slaptų profesinių sąjungų val
dyba laišką, varde 97,000 organizuotų

Austrijos darbininkų. Laiške išdėstyta 
šių dienų tarptautinė padėtis ir buvo rei- 
kalaute-reikalaujama, kad vienybė būti
nai turi būti įgyvendinta. Nesiskaityta 
ir su tuo.

Vadinasi, suėmus viską bendrai, mil
žiniška dauguma pasaulio organizuotų 
darbininkų pasisakė už vienybę, bet re
akcininkams pavyko vienybės klausimas 
atmesti tik formališkumu.

Tarptautinei Darbo Unijų Federacijai 
šiandien priklauso apie 18,000,000 orga
nizuotų darbininkų. Na, o Sovietų profe
sinės sąjungos šiuo metu turi virš 24,- 
000,000 organizuotų darbininkų! Jie pa
geidauja vienybės. Didesnė pusė tų, ku
rie priklauso Tarptautinei Federacijai, 
taipgi pageidauja vienybės. Betgi vieny
bės šiendien dar vis nebėra ir ji, matyti, 
bus atidėta dar trims metams!

Šis skandališkas reakcininkų žygis bus 
įrašytas į organizuotų.pasaulio darbinin
kų judėjimo istorijos knygos juodžiausį 
lapą. Nes jeigu kada nors reikėjo tarp
tautinės darbininkų vienybės, tai šian
dien ji yra būtina, šiandien ji yra rei
kalingiausia !

Nereikia nei aiškinti, jog su šituo 
klausimas neišsirišo. Kova už tarptauti
nę darbininkų vienybę bus vedama ir 
anksčiau ar vėliau laimės jos, vienybės, 
šalininkai.

Tegu reakcininkai to ^nepamiršta!

Seimas Prieš Vyriausybę
Šiuo metu Lietuvoj, kaip mūsų skai

tytojai jau pastebėjo iš pirmiau tilpusių 
“L.” raštų, “aukštosiose sferose” verda 
gan įtempta kova. Antanas Smetona, ku
ris save vadinasi prezidentu, ir seimas, 
kurio Lietuvos liaudis nerinko, kurio 
rinkimus boikotavo, šiandien kaišioja į 
naujosios vyriausybės vežimo tekinius 
kuolus. Smetonai ir seimui, aišku, rūpi 
išgelbėti tautininkų partija, rūpi išgel
bėti josios kailis. Toji partija, mat, Lie
tuvą taip nuvaldė, kad šiandien naujajai 
vyriausybei yra labai sunku kas nors 
pradėti veikti. Tautininkų partija išsi
žadėjo Vilniaus, praganė Klaipėdą, kraš
to finansus paliko katastrofiškoj padė
tyj.

Kai tik buvo sudaryta gen. Černiaus 
vyriausybė, ją Lietuvos žmonės pasitiko 
nepaprastu entuziazmu. Ant kiek Lietu
vos liaudis reiškė naujai vyriausybei pa
sitikėjimo ant tiek, aišku, jinai reiškė se
najai vyriausybei ir visai tautininkų par
tijai pasmerkimo.

Ir, štai, prabėgus keletui mėnesių, kai 
naujoji vyriausybė veikia, tūli seimo po
nai jau pradėjo ją atakuoti. Pasak “L. 
Ž.”, Černiaus vyriausybę pirmiausiai 
pradėjęs atakuoti “seimo narys” Indri- 
šiūnas, o paskui jį—kiti tautininkai (ne 
tautininkų ten, apart kun. Laukaičio be
veik nėra). Dėlto “L. Ž.” pastebi:

“Visuomenė ir klausia, kuriais sumeti
mais seimo nariai operuoja netikrais 
duomenimis? Visuomenė klausia, kodėl 
seimas dabar, kai yra bandoma sudaryti 
vienybę, seimas, kuris, atrodo, turėtų bū
ti interesuotas realia vienybe, visos tau
tos noru ir pastangomis sueiti į bendrą 
darbą, taip reikalingą, dabar kaip sako
ma, ‘kaišioja tam darbui baslius į ra
tus’? Visuomenė klausia, kodėl seimo na
riai iš tribūnos skelbia dalykus, kurie 
visiškai priešingi/tikrovei? Kodėl visur 
tose seimo narių kalbose raudona gija 
eina tokios nuotaikos reiškimai, kurie 
negali patarnauti vienybės stiprinimui?

“Ar tokia seimo elgsena yra bendra
darbiavimas, kurio reikalą taip akcen
tuoja seimas?

“Iš seimo juk laukiamas galimas ob- 
jektingumas.

. “Mes tuo tarpu iš esmės apie dabartinį 
seimą nekalbame, bet tiktai konstatuoja
me tuos pasireiškimus, kurie visuomenė
je jau kelia ne tiktai nusistebėjimą, bet 
ir nepasitenkinimą.”

Mums rodosi, naujoji vyriausybė, jei 
jai iš tikrųjų rūpi'laiminga tautos atei
tis, turėtų šį visuomenės boikotuotą sei
mą paleisti ir paskelbti naujus visuoti
nius rinkimus į naująjį Lietuvos seimą. 
Tuomet klausimas išsiristų gražiai ir tei
singai.
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LAIKAI IR žmones “L-vės” Jubilėjinis Piknikas Buvo Puikus
Rašo P. Balsys

Japonijos imperialistiškos 
kiaulės gvoltu nori įsiverž 
ti į Mongolų Liaudies Res
publikos daržą. Kwantun- 
go armijos jėgos kartkartė
mis briaujasi per sieną, bet 
visuomet jos “išprašomos” 
laukan! Ir jos išgujamos su 
tokia jėga, kad Japonijos 
imperialistų posmai suį- 
ra!...

Tūlas laikas, kaip mato
me riebiais antgalviais “ži
nias” Hearsto geltonlapy 
“Journal-American” ir jam 
panašiuose fašistų lapuose, 
būk japonai turį “dideles 
pergales” prieš Liaudišką 
Mongoliją Buir Nor srity j. 
Tas “žinias” pasaulin lei
džia Kwantungo armijos 
štabas per savo žinių agen
tūrą Domei ir laikraštį 
“Yomiuri.” Paskui, supran
tama, Japonijos pagyrūnam 
patalkininkauja viso pasau
lio juodoji ir geltonoji spau
da.

Ir kuo Japonijos imperia
listinės kiaulės gauna dau
giau kulti, tuo labiau jos 
rėkia apie “didelius laimė
jimus.” *

—o—
Sovietų spauda tuos ja

ponų kvailus pasigyrimus 
šaižiai pašiepia.

Sovietų rašytojas G. Ryk
lin štai kaip apibudina ja
poniškus pagyrūnus-mela-, 
gius:

“Mes linkę manyt, kad ja
ponuose yra žmonių, kurie 
gerai žino apie francūzų 
rašytoją Alphonse Daudet, 
parašiusį klasišką kūrinį 
apie tūlą nenuilstantį mela- 

< gių ir pagyrūną vardu Tar
tarian de Tarascon.

“Tartarinas turėjo tur
tingą vaizduotę ir, savo 
draugų prašomas, jis bile 
kur ir bile kada papasako
davo apie baisiai kruviną 
mūšį, kuriame jis ‘viena 
ranka’ laimėjo didžiausias' 
pergales.

“Sulyg jo pasakojimų, tai 
daugiausiai kliuvę Mongo
lams. Tartarinas, pasako
damas apie savo didžias 
pergales, visuomet pabrėž
davo: ‘Tuomet aš įsakiau 
raštininkams apsiginkluoti, 
išvyniojau vėliavą ir—bum! 
bum !-pačius mongo! us... ’

“Tartarinas buvo lengvo 
būdo žmogutis, paprastas 
pagyrūnėlis. Jo melas irgi 
toli nenuskrisdavo, nes jis 
neturėjo Domei, neturėjo 
laikraščio “Yomiuri;” jam 
meluoti buvo nelengva...
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Vaizdas iš Varsa vos, kur lenkų minios prisiekė ginti Dancigą ir Lenkijos ne
priklausomybę nuo budelių Hitlerio nazių.

“Kitaip su Kwantungo 
armijos štabo Tartarinais ir 
jų skelbimais apie ‘pergales’ 
—jie turi spaudą, radiją ir 
t.t.

“Jie turi dideles priemo
nes melui ir pasigyrimui! 
Kwantungo armijos pasa
koriai, besigirdami ‘laimėji
mais’ prieš Liaudiškąją 
Mongoliją, lengvai| pralen
kia Daudet’o Tartariną!

“Pavyzdžiui, neseniai 
Kwantungo armijos štabas 
oficialiai pranešė pasauliui, 
kad ‘vienas Japonijos paofi- 
cierius nukirto 21 Sovietų 
lėktuvą... ’

“Vienas ir dvidešimts vie
nas! Nevykęs, naivus Tar- 
tarin de Tarascon! Tu ne
žinai, kas yra neteisybė, kas 
yra pasigyrimas, jei neesi 
skaitęs Kwantungo armijos 
štabo pranešimų...

“... Arba vėl, buvo pra
nešta, kad ‘trys japonų lėk
tuvai kovėsi su 60 Sovietų 
orlaivių ip"6 jų nukirto...’

“Trys prieš šešiasdešim
tį! Ir jie, tie šešiašdešimts, 
nugalėti! Pasaulis tokių 
stebuklų dar nėra girdėjęs 
aviacijos istorijoj. Išrodo, 
kad joks perdėjijmas Kwan
tungo ignorantams nėra 
perdidelis, kuomet jie kalba 
apie įvykius ties ežeru Buir 
Nor!...”'

Ryklino nuomone, tie da
bartiniai Kwantungo “kar
žygių” kvaitaliojimai yra 
pasekmė jų didelio nepasi
sekimo Hassan (Changku- 
feng) srityje, kur jų “neį
veikiamos jėgos” gavo 
smarkiai apkulti. . Dabar 
nors melais jie nori atgauti 
savo “prestyžą.”

Meluoja ryte, meluoja va
kare! Birželio 27 d. ryte 
Kwantungo Tartarinai pa
sauliui paskelbė, kad “18 
Japonijos lėktuvų stojo į 
mūšį prieš 150 Mongolų-So- 
vietų kariškų lėktuvų ir 
veik visus juos sunaiki
no... ”. Tos pačios dienos 
vakare jie papildė rytinį 
melą sekamu oficialiu pasi
gyrimu :

“Šiandien mūsų bombi- 
ninkai padarė priešui neap- 
skaitliuojamus nuostolius. 
Šis oro mūšis turės tilpti is
torijoje. Į 30 minučių buvo 
nukirsti 97 priešo lėktu
vai. ..”

Pasakyta tikrai tartari- 
niškai! Jie—bing! bang! — 
Sovietų 97 kariniai orlaiviai 
strimagalviais nukrito že~ 
myn...

Iš tokių popierinių japo
nų pergalių, žinoma, Sovie-

Liepos 4 dienos ryte pabun
du ir žiūriu pro langą. Auk
sinė saulutė jau pakilus, be
ria savo spindulius į visas pu
ses. Nepaprastai gražus ry
tas. Net pašokau iš džiaugs
mo. Tuojau ir visa šeimyna 
susikėlė ir pradėjome rengtis.

Mano svainis iššmėravo li- 
moziną, susėdome ir traukia
me į pikniką Maynard an per 
laukus ir ūkius. Pasiekėme ir 
pikniko vietą. O čia tos ma
šinos, kaip bitės į avilį, tik 
traukia į parką. Kaip bežiū
rint ir prisipildė parkas. Gi 
to svietelio parke, kaip bičių 
spiečius, visur pilna, visur 
ūžia.

Svieto daug, stalai pilni val
gių, gėrimų užtenkamai visur. 
Gaspadinės tik sukas, triūsia- 
si apie stalus, kad patarnau
ti svečiais. Sakau, ir netin- 
gėjimas tų mūsų draugių mo
terų. Jos greitos, jos viską 
puikiausiai tvarko, gražiai ir 
mandagiai. Iš tiesų tvarka 
piknike buvo pavyzdinga.

Programa irgi buvo puiki. 
Visi dainininkai ir dirigentai 
savo pareigas atliko pagirti
nai. Iš Brooklyno dainininkų 
grupė (Aidbalsiai) su šalinai- 
te tai buvo mums naujanybė. 
Jie puikiai dainavo ir visiems 
labai patiko?

Gi mano kaimynui geriausia 
patiko A. Bimbos kalba. Sa
ko, tai bent pamokslą pasakė; 
šimtą sykių geriau, negu koks 
prabaščius.

Šia iškilme visi pikniko da
lyviai džiaugiasi.

Kiek galėjo būti žmonių? 
Klausiu Jono ir Dominiko. 
Vienas sako septyni, kitas sa
ko devyni tūkstančiai. Aš pri
dūriau, gali būti tarpe septy
nių ir devynių tūkstančių.

tų spauda tik juokus kre
čia. Esą, kad ir geriausi 
Japonijos šovikai, į 30 mi
nučių negalėtų nukirsti 97 
beginklius žvirblius, nors 
pastarieji ir nežino jokios 
mokslinės strategijos. “Net 
žvirbliai nesileistų taip len
gvai, vienas palei kitą, būt 
skinami!” —sako G. Ryklin.

Sovietų spauda dažnai su
muša japoniškų Tartarinų 
melus jų pačių žioplais pra
nešimais.

Kwantungo armijos šta
bas kariauja melu, kuomet 
jiems kitaip nesiseka. Kuo
met Mongolijos Liaudies 
armija juos išmuša laukan, 
kaip besiveržiančias kiaules 
daržan, tai jie-žviegia per 
savo Domei (žinių agentū
rą) ir džingoistų laikraštį 
“Yomiuri.” O tą melą apsi
laižydamas pakartoja Hear
sto geltonlapis “Journal- 
American” ir kiti fašistiniai 
lapai.

Aš negaliu apsakyti, kokį 
džiaugsmą ir sielos prakilnu
mą žmogus jauti tokioje žmo
nių minioje. Kiek čia sueina 
pažįstamų, su kuriais buvai 
nesimatęs per desėtkus metų. 
Vienas mano artimas sako: 
Ana, žiūrėk, ir katalikų daug 
privažiavusių ! Aš atsakau: 
Tai naturališkas dalykas, juk 
“Laisvę” skaito visi lietuviai, 
jų tarpe ir katalikai darbo 
žmonės. Jiems irgi rūpi, kad 
darbininkiškas dienraštis ’gy
vuotu. ;

Man buvo žingeidu ir sma
gu matyti, kaip ta milžiniška 
lietuvių minia gražiai ir tvar
kingai užsilaiko, visi smagūs 
ir linksmus. Kiekvienas "gerė- 
jasi, kiekvienas jaučiasi lai
mingu savo iškilmėje.

Griaustinis.

Rūpinkimės Lie
tuvos Polit. Ka
linių Amnestija

Lietuvos naujoji vyriau
sybė buvo paskelbus, kad 
kreips atydą dėlei Lietuvos 
politinių kalinių amnestavi- 
mo. Jau gana ilgokas lai
kas praėjo, vienok apie po
litkalinių paliuosavimą nie
ko nesigirdi. Matyt, kad 
naujoji vyriausybė eina se
nosios vyriausybės Pėdomis, 
klauso Smetonos įsakymų.

Patys Kauno ir Šiaulių 
kalėjimų politiniai kaliniai 
kreipėsi į vyriausybę pa- 
reikšdami, kad rems kiek
vieną vyriausybės žygį, sti
prinantį Lietuvos nepri
klausomybės gynimą, ir kad 
su ginklu rankoje stos ko
von ginti Lietuvos sienų ne
liečiamybę.

Yra žinių, kad gegužės 
mėn. Lietuvoje susikūrė ini
ciatyvinė grupė rūpinimui- 
si amnestijos antifašisti
niam kaliniam. Į tą grupę 
įeina žymūs Lietuvos įmo
nės, profesoriai, daktarai, 
advokatai, rašytojai. Tai la
bai pagirtinas darbas, mes 
linkimę jiems geriausio pa
sisekimo.

Amerikoje mes taipgi 
pradėjome rinkti parašus 
po peticija už Lietuvos po
litkalinių antifašistų išlais
vinimą/ Lietuvos Draugų 
Komitetas pagamino tam ti
kras peticijų blankas ir iš
siuntinėjo visiems ALDLD 
kuopų sekretoriams. Drau
gai aplaikę tas* blankas tuo- 
jaus pasidalinkite tarpe vei
klesnių draugų ir meskitės 
darban. Mes žinome, kad di
delė didžiuma Amerikoje 
gyvenančių lietuvių stoja 
už politinių kalinių amnes- 
tavimą ir bus nesunku gau
ti tūkstančius 'parašų.

J. Weiss.
P. S. Jeigu kai kam blan

kų per mažai pasiuntėme, 
tai reikalaukite, o mes pa
siųsime daugiaus.

J. Weiss, sekr.,
857 — 55th Street, 

Brooklyn, N. Y.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Apie du mėnesiai atgal aš 
išpildžiau aplikaciją dėl 
pirmų pilietinių popierų ir 
išpirkau “money order?’ 
Deja, aš pamiršau pasiųsti. 
Ko aš dabar noriu žinot, tai 
ar tas pats “money order” 
tebėra geras ir ar tos mano 
fotografijos tebėra geros?

Atsakymas
“Money order” tebėra ge

ras, bet fotografijas turite 
nusitraukti naujas. Įstaty
mas reikalauja, kad foto
grafijos nebūtų senesnės 
kaip vieno mėnesio laiko.
Ateivių Gynimo Komitetas^



Trečįadienis, Liepos 12,1939
~\

LAISVE

Pranešimai Motery 
Seimo Eigos

Dabartiniu laiku visur renkama atstoves 
į Moterų Seimą. Iš paduodamų pranešimų 
tenka spręsti, kad Seimas bus skaitlingas 
atstovėmis. Nors pakvietimai į seimą gana 
plačiai yra išsiuntinėti, bet dar yra nema
žai kolonijų, kur ypatingai moterų draugi
jom pakvietimų nėra pasiųsta, nes neturime 
sekretorių antrašų. Kurių draugijų susirinki
muose dar nėra skaityti pakvietimai į Mo
terų Seimą, prašome greitai pranešti sekre
torės antrašą, o tokis pakvietimas tuojaus 
bus pasiųstas.

Iš Kanados gauname žinių, kad tenai mo
terų draugijos rūpestingai domisi Seimo rei
kalais ir jos tikisi turėti savo atstovybę.

Paskutinėmis dienomis Seimo reikalams 
aukų gauta per Žemaitienę, Waterbury, 
Conn., nuo LDS 28 kp. ir moterų komisijos, 
pelnas nuo parengimo Seimo reikalams $15.

Per Žemaitienę, nuo LDS 49 k p., Water
bury, Conn., $2.

A. Lingienė, New Haven, Conn., $1.
i A. Bečienė, Great Neck, L. L, surinko ant 
blankos $8.68.

Už aukas komitetas širdingai dėkuoja ir 
kartu prašo darbuotis daugiau, nes iš esamų 
aukų Seimo išlaidų negalėsime padengti. 
Dėlei stokos lėšų, komitetas nenorės savo 
pasibrėžtą darbą apleisti.

K. Petrikiene, Sekretorė. 
221 S. 4th St., Brooklyn, N..Y.

, Ar Reikia Moterims 
Darby?

Trečias puslapis

Sveikata Vasaros 
Karščiuose

Jauna Darbininku 
Močiutė

Paskubusiai komunistei, 
darbininku močiutei Ellai 
Reeve Bloor liepos 8-tą suėjo 
*77 metai amžiaus. Ta proga 
ją pasveikino Komunistų Par
tijos Centro Komitetas, kurio 
ji yra narė, ir šimtai organi
zacijų ir pavienių partinių ir 
nepartinių darbo žmonių sker-
sai ir išilgai Ameriką.

Nuvykusi ją asmeniškai pa
sveikint jos sukaktuvėse, Eli-

Naujosios Anglijos Motery Sąryšio Žinios
Liepos 4-tą, laikę /‘Laisvės” 

pikniko, suvažiavusios drau- 
;gės moterys iš kolonijų, apart 
pasilinksminimo, pasisveikina
mų, pasikalbėjimų su pažįsta
mais, draugais ir giminėm, 
taipgi paaukavo valandą laiko 
apkalbėjimui savų organizaci
nių reikalų.

Pirmiausia išklausyta Sąry
šio Komiteto pranešimas apie

žiausi ir įvairiausi rankdarbiai 
atstovautų jūsų koloniją paro
doj.

Moterų Seimo Klausimu a

irgi Rūpinamasi

Nekurios kolonijos pranešė, 
kad atstovės išrinktos ir ban
doma sukelti finansų parėmi
mui Seimo darbo, ir pasiunti
mui delegačių į Seimą. Abel-

Eleanora Anne Raila 
Gavo Stipendiją

MONTELLO, MASS.—Mon- 
telliečiams ir apylinkėj gerai 
žinomų A. K. Railų dukrelė 
Eleanora baigė Wheaton Ko
legijos jaunosios studentės se
zoną su stipendija sekamam 
mokslo sezonui. Kolegija jai 
paskyrė $150 stipendiją už 
puikų pasižymėjimą moksluo-

Daugumai didmiesčių gyventojų vasaros 
karščiai pridaro daug nepatogumų.

New Yorko miesto sveikatos departmentas 
sako, jog daugelis žmonių daugiau nukenčia 
nuo karščių dėlto, kad nedaro gyvenime pa
kaitų, reikalingų prisitaikyt karščiams. Jie 
lygiai skubina karščiuose, kaip ir šaltam 
ore. Valgytojai sunkaus maisto taipgi jausis 
blogiau už valgančius lengvą maistą.

Vasarą būtinai reikia rengtis lengviau, 
ir užmiršt termometrą.

Dirbantieji savo darbą lėčiau, bet nuo
latos, galop atliks daugiau už tuos, kurie 
skuba, pūkščia, o paskui atsisėdę prakaitą 
brauko, ir jausis patogiau. Karščius mažiau 
jaus ir tie, kurie nedasileidžia rūpesčio, 
pykčio.

Sezono Maistas

kuri

Pamerkus citirinas šiltam vandenyje per 
10 minučių, jas spaudžiant, išduos daugiau 
sunkos už nemerktąsias.

Clevelando Lietuvių Moterų Kliubas gra
žiai pasirodė Motinų Dienos Taikos Parade. 
Tarsi padėkai, sekamas susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gavo 6 naujas nares.

Pastaraisiais keliais metais reakcininkai 
kelia didžiausj lermą prieš moterų darbą. 
Ir tame veidmainingame šūkavime, žinoma, 
jie nesako, kad jie nori atimt nuo moterų 
darbus tikslu išgelbėt savo pelnus, bet de
dasi didžiausiais geradėjais. Girdi jie norį 
išnaikint nedarbą. Ištekėjusioms moterims 
nereikią dirbt.

Tas riksmas yra ne be pasekmių. Vien 
pereitais metais 18-koj valstijų įnešta biliai 
įstatymais uždraust samdyt ištekėjusias 
moteris visuomeniškiems darbams. Tai pada
ryta Conn., Idaho, Illinois, Mass., Mich., 
Minn., Montana, Neb., Ohio, Okla., Penn., 
Utah, Wash., ir Wis>. valstijose.

P-lė Mary Anderson, J. V. Darbo Depart- 
mento Moterų Biuro direktorė, nurodo, kad 
toki argumentai sutirpsta prieš tikruosius 
faktus. Ji sako, kad moterys išeidamos ša- 
posna, didžiumoje, pasekė savo iš namų į 
šapas perkeltus amatus arba dirba tokius 
darbus, kuriuos visvien nedirbtų bedarbiai 
vyrai.

To paties biuro skaitlinėmis nurodyta, 
kad iš visų dirbančių moterų trečdalis turi 
pagelbėt užlaikyt šeimas, o milionas iš jų 
yra vienintelės šeimos maitintojos. Jų pra- 
varymas iš darbų tik padaugintų skaičių 
įieškančių pašalpos ir badmiriavimą šeimo
se, jau nekalbant apie nupuldymą, skurdą ir 
kančias pačių moterų.

Tačiau daleiskime, kad ir užtektų vyrų 
uždarbio šeimos pragyvenimui, tai ar būtų 
pateisinama demokratiška parinkti moteris 
išmest iš darbo, atimt teises dirbt? Nepa
teisinama, nes tai būtų diskriminacija ir atė
mimas žmogaus teisių, garantuotų šalies 
konstitucija.

Uždarbis, ekonominė nepriklausomybė, 
daro žmogų nepriklausomu visapusiškai, štai 
tik pereitą šeštadienį nusižudė turčių duk
tė Palmeriūtė dėl netekimo darbo. Ji būtų 
buvus turto paveldėja, bet jei siekti to tur
to, ji būtų turėjus gyvent kito kieno padik
tuotu gyvenimu, kuris jai buvo įkartęs. Ji 
troško užsidirbt sau duoną ir gyvent laisvai, 
bet tam nelikus galimybės, ji neteko spėkų 
gyvent, nors buvo jauna, graži.-

Milionai Amerikos moterų, kurios nuo kū
dikystės dirba fabrikuose, kaip lygiai ir tų, 
kurios niekad nedirbo, bet moka įvertint tei
sę dirbt ir laisvę, privalo kovot prieš tuos 
hitleriškus, moterims diskriminuot taikomus 
bilius.

Kur Nėra Moterims 
Lygybės

Garsi anglų lakūnė Amy Johnson, 
sumušė ne vieną rekordą aviacijoj, savo tė
vynėj nepripažįstama lakūne. Ji buvo pri
versta užsirašyt šoferiu, nes pagal anglų 
įstatymus moteris negali būti lakūnu, štai 
kokia lyčių lygybė viešpatauja Anglijoj.

ELLA REEVE BLOOR

zabeth Gurley Flynn, kita žy
mioji Amerikos moteris kalbė
toja, rašytoja ir veikėja, rado 
ją... kur? Gal lovoj? Nieko 
panašaus. Rado ją diktuojant 
savo atsiminimus, kuriuos pa
rašyt vargais negalais drau
gai priprašė, nes ji mano,1 kad 
nėra laiko atsiminimams, pei
kia dirbt. Negi ji vien tiems 
atsiminimams atsidavus. Jos 
kalendoriuje radusi bent de- 
sėtką dienų paskirtų prakal
boms artimose ir tolimose ko-

prisirengimą prie Sąryšio pik
niko. Sekė kolonijų, praneši
mai. Neperdėsiu pasakius, jog 
iš pateiktų pranešimų lengvai 
galima spręsti, kad antras me
tinis Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio piknikas bus pirmas 
toks savo rūšies, nes visos ko- 

jlonijos gražiai, su energija 
I prie jo rengiasi. O montellie- 
tės draugės moterys pilnai or
ganizuotai rengiasi pasitikti 
šimtus į pikniką atvykstančių 
ir padaryti šį pikniką vienu 
pavyzdingiausių.

Matosi Besivystanti Stipri 
Kompetięija Rankdarbių 

Parodai

Pereitais metais Boston ir 
Lawrence figūravo parodoj su 

'savo dirbiniais, šį metą, kiek 
■dabar jau matosi, Lynnas ir 
Montello rimtai grūmoja Bos
tonui ir Lawrenciui. Draugė 
Zaleskiene, lynnietė, atvirai 
pasakė, kad jos parsiveš pir
mą, o gal ir daugiau dovanų 
už savo rankdarbius.

Drąsus pasakymas, bet tur
būt lynnietės turi tam pamato, 
tai pamatysim liepos 30-tą, 
Rengėjos užtikrina pakanka
mai vietos suvestiem rank
darbiam. Tad draugės koloni
jose pasirūpinkit, kad gra

nai matosi nuoširdaus pritari
mo Seimui ir tikimasi gerų pa
sekmių. Kadangi Seimo šau
kėjos prisius savo atstovę į Są
ryšio pikniką, tai visos tiki
mės gauti daug žinių-informa- 
cijų apie patį Seimą ir Rank
darbių Parodą, kuri įvyks 
Brooklyno Muzėjuje laike Sei
mo. % 

Worcesterieciu “Parte” 
Seimo Reikalams

Artinantis Moterų Seimui, 
kolonijose daugiau pradeda
ma juomi rūpintis.

LLD Moterų kuopa, Wor
cester, Mass., jau prirengė sa
vo draugijos istoriją Seimo 
knygai. Ruošiamasi prie dele
gačių rinkimo ir finansų sukė
limo jų pasiuntimui, šiam tiks
lui rengiama draugiška “par
te” šeštadienį, liepos 22-rą, 
Olympia Parke. Pelnas nuo 
šio parengimėlio bus skiriamas 
pasiuntimui atstovių į Seimą. 
Rengėjos dės pastangas, kad 
pokilis būtų visapusiai gerai 
prirengtas ir atsilankiusieji 
juomi patenkinti. Tad prašo
me visus-visas rengtis vykti į 

i Olympia Parką 22 liepos. Į- 
1 žanga bus labai prieinama.

V. D.

se ir šalutinėj kolegijos veik
loj, kuri nėra privaloma stu
dentams.

Eleanora A. Raila

1 on i jose.
žmonių vargai ir darbai pra

šalint tuos vargus, sako drau
gė Flynn, yra sekretu močiu
tės Bloor nepaliaujančios ener
gijos ir jaunystės. Ilgų metų 
brangiajai liaudies močiutei 
Bloor!

Ko Vertos Žaislavietės?
Didžiajame New Yorke 

1933 metais 6,269 jaunuoliai 
buvo areštuoti už įvairius pra
sikaltimus. Tais pat m. 12,- 
271 vaikas sužeista nelaimėk 
gatvėse. Tai buvo laikais^ ka
da reikalaujanti žaislaviečių 
buvo šaukiami raudonaisiais.

Gi 1938 metais tam pačia
me didmiestyje areštai numa
žinta iki 3,063 ir sužeidimai 
iki 7,302. Miesto autoritetai 
pripažįsta, kad tai dėka pa- 
daugėjusioms ir pagerėjusiom 
žaislavietėms.

Šeimininkėm
Skystas, karštas krakmolo 

vanduo perplaujant linoleum 
grindis palieka blizgantį pa
viršių, prie kurio nelimpa dul
kės, taipgi apsaugo nuo sū- 
braižymo.

Rengdamos! permalt antru 
kartu duonos trupinius 
(crumbs), užrišk popierinio 
maišelio galą ' ant malamos 
mašinėlės ir užversk. Nereiks 
pilstyt ir neapibersi aplink.

♦ x *
Kepant prieš ugnį ar ant 

skaurados mažą šmotą bile 
mėsos geriau užbarstyt druska 
jau iškepus. 

* *
Neturinčios laiko baltiniams 

prosyt, ras naudinga nuimt 
baltinius' biskelį drėgnus (vie 
nodai -)ir dailiai sulanksčius 
užslėgt kuo sunkesniu. Bus 
veik tiek išsilyginę, kaip pa
skubom prosyti.

Nuskintos Gėlės
K. Petrikiene.

Abejoju, jog rastųsi mote
ris, kuri nemylėtų gėlių. Ne- 
vien tik moterys, vyrai taip 
pat teikia jom didelę pagar
bą : senas ar jaunas, vyras ar 
moteris, kuomet prisisega gė
lę prie krūtinės, kožnas, rodo
si, jaučiasi smagiau, links
miau; užtai yra reikalinga ži
noti kaip gėles kuo ilgiausiai 
išlaikyti.

' Yra žmonių, pavyzdžiui, 
Francūzijoj, kur, laike šven
čių, gėlių pirkimo klausimas 
stovi šalę maisto ir kitokių 
reikmenų pirkimo klausimų. 
Laike šventės, jeigu stalo ne
puošia gėlės, sėdintieji aplin
kui jaučia lig ir ko tai sto
ką: stalas jaučiama nepilnas, 
nors maisto ir būt pakąnka- 
/mai.

Ištekanti mergina rėdosi gė
lėmis ir jinai visą savo gyve
nimą, prisimins kokios gėlės 
puošė jos krūtinę, o jeigu vy
ras kartais apdovanoja savo 
žmoną gėlėmis, jinai amžinai 
atsimins kiekvieną tokį įvykį 
savo gyvenime.

Amerikoje gėlių auginimo 
pramonėe, rodosi, stovi pirmu
tinė po plieno ir gelžkelių pra
monės. Bilijonai dolerių yra 
sudėta į gėlių pramonę, ne
skaitant privačių darželių.

Gėlės kaip ir žmonės gyve
na, kvėpuoja, reikalauja tyro 
oro, saulės šviesos ir maisto. 
Atėmus bent vieną iš tų reik
menų, jos nuvys, numirs.

Vasaros metu ir biednuome- 
nė turi daugiau progų gėrėtis 
gėlėmis, todėl čion noriu pasi
dalinti su mūš7 skaitytojom 
mintimis, kaip ilgiau išlaikyti 
nuskintas gėles. ..

Jeigu jūs nesiperkat arba 
nusiskinat gėlių, pirmučiausiai

sumeskit jas į gilų bliudą bei 
viedrą pripildytą šalto van
dens. Už valandėlės, paėmę 
aštrų peilį (niekuomet nevar- 
tokit žirklių) įžambiai nupjau
kite kotelių galus. Piauti rei
kia vandenyje todėl, kad oras 
neįsigautų į kotelį. Kotelį rei
kia piauti įžambiai todėl, 
kad sustačius į indą vanduo 
geriau pereitų į kotelį. Kote
lių galai reikalauja nupiauti 
kasdieną, taip pat ir vanduo 
permainyt kasdieną. Gerai yra 
keliom valandom gėles pasta
tyti į tamsią, vėsią vietą. Ant 
nakties taip pat. Niekuomet 
nereikia gėles laikyt surištas. 
Sustatytos inde gėlės privalo 
būt liuosos; jeigu gėlių daug, 
geriau vartoti du indus. Nuo 
kotelio dalies, kiek stovės van
denyje, reikia nuskabyti lapus 
ir žiedus, jeigu jų bus.

Gėlės, kurios labai greitai 
nuvysta, kaip tai: alyvos, jur- 

jginai, rožės (hollyhocks) ir 
|jom panašios, reikia jų lapus 
,ir žiedus apvynioti popiera, 
kotelių galus drūčiai suspau
dus įmerkti minutei į verdantį 
vandenį. Jeigu vandens garas 
pagaus lapus bei žiedus, jie 
greitai nuvys, šios rūšies gė
lėms tik vandenį permainykit 
kasdien.

Asperinai, druska bei cu
krus gėlių išlaikymo nepailgi
na.

Chemija yra Eleanoros Rai
butės vyriausiu siekiu, tačiau 
ji dar dalyvauja ir keliuose 
sportuose, taipgi abelnoj kole
gijos jaunimo veikloj. Kada 
užbaigs Wheaton Kolegiją, ji
nai mano dar imti dviejų metų 
kursą kitoj įstaigoj, kad gaut 
vyriausio chemiko laipsnį.

Ši dovana už pasižymėjimus 
Eleanorai jau ne pirmutinė. Ji 
baigė Brocktono vidurinę mo
kyklą, 1937 metais, su $100 
stipendija nuo ' Brocktono 
Wheaton Kliubo. Ir dar anks
čiau, eidama Winthrop Junior 
High mokyklą jinai jau buvo 
garbės studentų sąraše. Dar 
tebeidama vidurinėn mokyk
lon ji ėmė koleginį laisvosios 
dailės kursą ir per tris metus 
išsilaikė garbės studento laips
nyje. Ji buvo savo klasės pro
blemų rišėja ir tvarkdarė, 
taipgi narė programų tiekėjų 
(Glee) ir literatų kliubuose.

Linkime gabiai jaunuolei 
geriausių sėkmių ir toliau taip 
rekordiniai pavyzdingai tęsti 
ir baigti mokslus.

L. z

Pažanga Nugali Mirtį
New Yorko mieste tik keli 

metai atgal mirdavo 5 ir 6 
moterys iš tūkstančio gimdan
čių motihų. Dabar miršta 3. 
WPA ir pažangesnės valdžios 
pastangomis įsteigti sveikatos 
centrai, kur biednos motinos 
gauna patarimų nemokamai, 
nugali belaikinę mirtį. Daug 
kas būtų pagerinta, jei pažan
ga turėtų daugiau galios.

Čokolado ar kavos dėmę iš 
baltinių galima prašalint pa
prastu skalbimu, o jei dar lie
ka ruda žymė, ją baltint Ja- 
velle vandeniu. Neskalbiamą 
drabužį sudrėkint su “carbon 
tetrachloride,” o paskui su šil
tu vandeniu ar “peroxide”
skiediniu.

/

Ananasų (pineapple) sezo
nas neužilg'o baigsis. Prasidės 
N. Y. ir apylinkės valstijose 
augintos avietės.

Norint nuimt blizgesį nuo 
vilnonio kostiumo (serge), 
verta pabandyt vilgyt kempi
ne, sudrėkinta karštu actu 
(uksusų).

Ona’s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting 

j and Styling 
Zotos Machineless

Tj V Oil Permanent
( į Waves, and other

Methods.
Specializing in all branches 

ot Beauty Culture 
under supervision of 

ONA WALLACE 
117-09, Hillside Ave. 

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

Hours: from 9:S0 a. m.

Šalčiais reikia ^stipraus maisto palaikyt 
kūne šilumą. Vasarą, kaip tik priešingai, 
oras tą aprūpina. Dėlto sumanūs žmonės 
vasarą tevalgo mažiau mėsos ir kitų stiprių 
valgių, o daugiau šviežių žalumynų—virtų 

zir nevirtų, taipgi šviežių vaisių ir vėsinančių 
gėrimų.

Tačiau ir vasarą reikia bent vieno stip
raus valgio su galvijiena ar paukštiena bei 
žuvimi, Tas turėtų būti karštas.

Pusryčiams gerai šviežus vaisiai ar jų sun
kos, javinis gatavas valgis (cereal) su pienu. 
Pietų užkandžiui šviežių daržovių salota, 
duona, pienas ir koks lengvas skanėstai 
Prie vakarinio, stipresnio valgio, taipgi svar
bu turėt žalių daržovių salota. Kas vartoja 
kavą ar arbatą, ji irgi priruošiama šalta.

Tankios maudynės taipgi pagelbsti. Po 
drungno vandens šmirkšle (shower) apsi- 
prausę rytą ir sugrįžus iš darbo jausitės pa
togiau, negu prausiąsi tik kartą į dieną.

Būkite kiek galint daugiau ore. Miegokit 
prie plačiai atdarų langų, po 8 vai. Veng- 
kite perdidelio nuovargio. Virš minėto pri
silaikant, mažai paisysite termometro ro
domų laipsnių.

Plaukų Šilką vįffl
Keletą žodžių apiękaktos aulįM
Daug randasi moterį kurtoft ^8 

gražią, aukštą kaktą visaip band&jl 
ti, nes, jų manymu, aukšta kakS
dailu. Tad kakta aplipdoma plaukais, špil
komis apsegiojama, na ir manoma: “taip,
tai tikrai dailu.” Tačiau būna kaip tik at
virkščiai, sudarkoma visa moteriškės išvaiz
da.

Aukšta kakta yra taip pat dailu, kaip ir 
vidutinė. Tačiau jei būtinai norisi užslėpt 
kaktos aukštumą, tai vietoj lipdyti plaukais 
ir špilkomis segioti, yra tinkamiausia apkirp
ti plaukai aplink kaktą ir sugarbiniuoti.

žinau, jog nekurios draugės manys, kad 
virš suminėtos pastabos ne darbininkei mo
teriai, kadangi ji neturi laiko sėdėt prie 
veidrodžio nei ištekliaus lankyt pagražinimo 
įstaigas. Tas tiesa, tačiau visgi turime suras
ti laiko susišukuoti savo plaukus, nepaisant, 
kaip mes juos šukuosime. Tad kodėl neiš
mokti susišukuoti taip, kaip geriau pritiktų 
prie mūsų išvaizdos. Ir laiko daugiau neuž
ims. Pamėginkim.

špilkų, ypač “bobby pins’ ’daug nereikia 
segioti į plaukus, nes nevien kad neatrodo 
geriau, bet ir plaukus pažeidžiama, kadangi 
jei virš minėtas špilkas atkartotinai segiosi
me tose pačiose vietose, tai plaukai nutrū
kiu ėja.

Nenusimanant, kaip geriausia tiktų plau
kai sušukuot prie veido, verta pasiklausti ki
tų. Pavyzdin, šiandien Jungtinėse Valstijose 
didžiuma moterų mažiausia vieną kartą į 
metus atlanko “beauty shop”, kad gavus 
“parmanent wave,” tad ten pasiklausus, pa-
tars. Plaukų taisytojos veik kiekviena turi 
šiek tiek apie tai nusimanyti.

Kas liečia laiką, jo reikia, nepaisant, kaip 
mes darbą dirbame, teisingai ar klaidingai, 
ir jei tėmysime, tai sužinosime, kad tinkamai 
daromas dalykas, didžiumoje, -tiek pat lai
ko teužims.

M. Baltulioniūtė.

Belgijos Moterys ir 
Vaikai Skursta

rašoViena Belgijos tekstilės darb 
“Mūsų fabrikas užsidarė. Kaipo 
gavau 90 frankų pašalpos. Ekonomiškiausia 
gyvenant, man reikia 108 fr. į mėnesį. Aš 
jauna, stipri, galiu dirbti, bet neturiu kur.”

Dvylikos metų mergaitė pasakojo, kaip 
gyvena jos šeima: “Jau kelios dienos nei aš, 
nei mano brolis neinam į mokyklą, nes ne- ? 
turim batų. Motina visai dienai išeina plauti 
baltinių. Mano 11 metų brolis dažnai serga,' 
antras broliukas visada alkanas. Mes nie
kad nevalgom sviesto. Vienintėlis skanėstas, 
kurį mano broliukas gauna, yra cukraus 
mažutis gabalėlis*. ...........



Ketvirtas puslapis

Laisvoji Sakykla
Rašo Dr. A. L. Graičūnas

Ne Pranašystė, o Netolimoje 
Ateityje Tikrenybė

Tur būt neapsimoka vietos 
užimti laikraštyje, nes ir be 
pasakymo visi žinom, nes taip 
mandri žmonės sako, kad ge
ra sveikata, tai brangiausia 
dovana Dievo-Gamtos! Aš gi 
nuo savęs pasakysiu atvirai ir 
drąsiai, kad gera sveikata nė
ra nei Dievo, nei Gamtos do
vana, o tavo paties sumanus 
padaras. Tu išmokai pasirink
ti sau valgiui kūną maitinan
čios maisto medžiagos, aš
triai prisilaikei dietos ir tuom 
Įgijai gerą sveikatą ir prail
ginai sau gyvenimo metus.

Tiek jau mes žinom, kad

mai Sovietų Sąjungoje vykdo
mas komunizmas. Ir čia gy
dytojų (medicinos gydytojų) 
pagalba, kurie pasikvietė ki
tas mokslo profesijos šakas 
talkon sykiu su valstybės vai
ro vyrais — tveria, budavoja 
naują pasaulį komunizmą, kur 
sustoja žmogaus žmogumi iš
naudojimo procesas.

Lietuvoje motulės Lietuvos 
vaikai, turėdami progą maty
ti dviejų rūšių kaimyninių 
valstybių santvarką, stveriasi 
laipsniškai persitvarkyti. Iš 
vienos pusės stengiasi pakelti 
savo ekonominį gyvenimą per 
kooperatyvus; iš kitos pusės 
deda didžiausias pastangas iš

laisvinti piliečių sąmones per 
Laisvamanių Etinės Kulttūros 
Draugiją su plačiai išsisklei
dusiais skyriais. Kunigai ir 
ponai su Lietuvos valdžios 
pareigūnais pramatė, kur link 
žygiuoja LEKD, bet sustabdy
ti nebegali. Jie tapo bejėgiai, 
nes LEKD nariai per giliai 
šaknis įleido motulės Lietuvos 
žemelėn. Kad išvengus krau
jo praliejimo, jie priversti ta
po įvesdinti reformas. Ir mes 
matom, kad bus įvesta civile 
metrikacija, bus atskirta vals
tybė nuo bažnyčios ir moky
kla nuo bažnyčios globos. Aš 
dar tikiu sulaukti Lietuvoje 
įsikūnijant laisvai mokyklai, 
be kunigų kapelionų globos. 
Tik mes, Amerikos lietuviai, 
nepailskim teikę piniginę pa
ramą Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos centrui ir jos 
skyriams.

dieną -(nekapojant darbi
ninkam algų). WPA virši
ninkai nurodo, jog kitaip 

1 vargiai sumažės bedarbių 
skaičius. Nes nuo krizio 
pradžios iki šiol įvesta dar 
kur kas spartesnė mašine
rija fabrikuose, kurie, to
dėl, pagamina daugiau ir 
daugiau dirbinių su vis ma
žinamu skaičium samdomų 
darbininkų.

Kaunas. — Liepos 9 d. 
tapo iškilmingai atidarytas 
Žemaičių plentas, ką tik 
baigtas tiesti.

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

gera sveikata priguli nuo mū
sų pačių, o ne Dievo ar Gam
tos dovana. Ne vien tik mokė
jimas ir žinojimas pasirinki-
me maisto medžiagos sau val
giui, kad turėjus gerą svei
katą, dar reikia įgyti žinių 
apie genetiką, apie eugeniką;, 
apie higieną ir sanitariją. Ir 
to dar negana — reikia įgyti 
žinių apie miegą, apie sunau
dojimą sveikatai nekenkiant 
dyklaikio (liuoslaikio), apie 
drabužius, ir tt. Nelaikąs mo- 
kyties apie pasilaikymą geroj 
sveikatoj, kada susirgai. Apie 
gerą sveikatos įgijimą ir tos 
sveikatos palaikymą reikia 
mokslintis sveikam būnant. 
Kada susirgai, tai čia gydyto
jo reikalas — turi pasiduoti 
gydytojo globai ir jo patari
mo šventai ir atsidėjusiai 
klausyti ir pildyti.

Yra senas-senas posakis: 
Sveikame kūne.syęikas ir pro
tas. Nedaug rasipie suaugu
sių ^žmonių pilnai sveikų kū
nu ffifBbtu. Jau tas vienas ap- 
sireiškfnias visuomenėj, kad 
žmogpM?‘žmogų tenaudoja, yra 
nesveikas ir negarbingas. 
Kaip' tąjį nuklydimą sutruk
dyti, niekas negalvoja. Dau
giausiai galvoja žmogus, kaip 
žmogų, savo artimą, savo bi
čiulį išnaudoti, kad jis nepa
justų ir nesupyktų. Ar tai 
sveikas apsireiškimas? Su
prantama, kad ne!

Šitam nuklydimui sutrukdy
ti geriausias vaistas, tai lais- 
vamanybė. Ne toji pliurpalais 
paremta laisvamanybė, bet 
pagrindiniai paremta tyro 
mokslo: moralybė, kuri at
meta spėliojimus, viršgamtiš- 
kus apsireiškimus, kurios ap
sireiškimus kunigai - dvasinin
kai vadina stebuklais, dieviš
ka dogma. Laisvamanybė j ieš
ko priežasties tiems ant pa
žiūros viršgamtiškiems apsi
reiškimams ir suradus paskel
bia nuogą teisybę.

Laisvamanybės baidosi vi
si tieji, kurie sau gyvenimą 
daro iš žmogaus žmogumi iš
naudojimo. Ir pasiteisina, jog 
nėra kitos išeities, nes esąs 
tokis pasaulio sutvarkymas ir 
tokia aplinkuma. Kaip su
tvarkymą pasaulio, taip aplin
kumą -žmonės patys sutveria- 
pasidaro. Buvo laikai, kada 
kildavo baisiausios mirtinų li
gų epidemijos ir žmonėms bu
vo liepta 'melstis ir aukoti 
Dievui, kad permaldavus jo 
rūstybę! Ar ne? Drąsuolis, 
netikintis nei į Dievą, nei į 
velnią, gydytojas, ištyrė prie
žastį mirtinų ligų — ir praša
lino. Ir epidemijos mirtinų li
gų išnyko. Net užmiršta tapo, 
kad buvo dar taip nesenai 
baisūnas, giltinė, kuri skerdė 
šimtais tūkstančių žmonių 
ant s^k.

Medicinos mokslas žygiuoja 
nepaprastu greitumu pirmyn 
ir veda žmoniją prie gerbū
vio. Štai nejaučiamai, nema
tomai Žmogui prailgino gyve
nimo metus, vidutiniai 25 me
tus žmogui prailgintas gyve
nimas, ir ne tik prailgintas 
gyvenimas, bet ir darbingumas 
prailgintas, vidutiniai, iki 65 
metų Žmogaus amžiaus. To- 
liaus, nejaučiamai, nemato-

Pittsburgho ir Apielinkes Žinios
Darbai ir Bedarbė

Dabartiniu laiku Pittsburghe 
abai žymiai sumažėjo darbai. 

Daug darbininkų paleidžia iš 
darbo, sakydami, kad atlei
džia atostogoms, bet be mo
kesčio. Katrose dirbtuvėse 
yra ir apmokamos atostogos, 
tai tik vienai savaitei. Bet už 
tos savaitės turi dar kelias 
savaites pravaikščioti, pakol 
sugrįžta į darbą.

—o—
National Casket kompanija 

atleido virš trijų šimtų dar
bininkų, sakoma, ant dviejų 
savaičių. Kompanija norinti 
peržiūrėti šapos turtą, tai yra, 
padaryti inventorių. Bet tas, 
žinoma, į darbininkus sunkiai 
atsiliepia.

—o—
Nuo pirmos dienos liepos 

mėnesio Pennsylvanijoj atlei
do tris tūkstančius darbinin
kų nuo WPA darbų. Įvesta 
naujas patvarkymas. Pirmiau 
darbininkas dirbdavo 52 va
landas į mėnesį ir gaudavo 
$85 algos. Dabargi turės dirb
ti 130 valandų už tą pačią al
gą. Reiškia, darbininkas tu
rės beveik tris kartus daugiau 
dirbti už tą patį užmokestį.

Kada darbininkai dirbo 
trumpesnes valandas, tai dau
giau jų buvo galima patalpin
ti prie darbų. Dabar, taip 
prailginus valandas, supranta
ma, turės daugiau išmesti iš 
darbų. Tai republikonų dova
na darbininkams.

Labai Svarbus Parengimas

Naujai susitveręs moterų 
kliubas ruošia labai šaunų pa-

rengimą liepos 16 d. po nu
meriu 1320 Medley St., N. S. 
Tikslas šio parengimo yra ta
me, kad sukelti pinigų pa
siuntimui delegačių į moterų 
seimą, kuris įvyks Brooklyne. 
Parengimas prasidės 7 vai. 
vakare.

Moterys užprašo visus ir vi
sas atsilankyti ir paremti jų 
pastangas. Įžangos bus tiktai 
25c ypatai.

Moterys duos gerą vakarie
nę, bus ir šokiai ir visi galė
simo linksmai laiką praleisti. 
Savo atsilankymu pagelbesite 
moterims atsiekti tokį svarbų 
tikslą.

Komunistu Susirinkimas

Liepos 23 dieną yra sau-1 
kiamas Komunistų Partijos 
lietuvių skyriaus visuotinas 
susirinkimas po' num. 1320 
Medley St., N. S. Susirinki
mas prasidės 2 valandą po 
pietų. Į šį susirinkimą yra 
kviečiami ne tik visi partijie- 
čiai, bet ir simpatikai. Dabar 
prieš rinkimus yra labai daug 
svarbių reikalų. Todėl visi ir 
visos dalyvaukite.

x Distrikto Piknikas

Komunistų Partijos distrikto 
piknikas įvyks rugpjūčio 30 
d., Sugar Camp Parke, Pit- 
cair, Pa., labai gražioje vie
toje. Visi gerai įsitėmykite tą 
dieną ir iš kalno ruoškitės 
piknike dalyvauti. Rep.

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padare naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodamo sąlygas išmokėjimui.

New Eagle, Pa.

WPA RAGINA BOSUS 
TRUMPINT DARBO 

DIENĄ

Washington. — WPA šal
pos darbų valdyba ragina 
fabrikantus trumpint darbo

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpo Graham ir Manhattan Avės.
Tel.:,Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Atlankykite 
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ 
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N.Y. 

***' Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

0-------------------------------------------------- H

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

a— —b

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 

! sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stono Avėk, tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine, 

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

>

Gaminam valgius ir 
m $ t u r im e Amerikos 

išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

-■ WZL.1L šokių vynų ir gero 
(Liquor#

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Wilkes-Barre-Scranton, Pa <♦>

Į)Visus šių miestu apylinkių lietuvius širdingai kviečiam j
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įvyks Liepos 16 July
Piknikas Prasidės 11 Valandą Ryto

Puiki Muzika Šokiams
Bus Gerų Valgių ir Gėrimų

ENSEMBLE AIDBALSIAI, Iš BROOKLYNO 
dainuos gražiausias dainas, vadovaujant B. šalinaitei

V. VALUKAS SU SŪNUMIS IŠ SCRANTONO
Sudainuos Gražių Dainelių

Šis Puikus Piknikas Bus

VALLEY VIEW PARK
INKERMAN, PA.
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Koncertas ir Piknikaste

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 105 kuopa ir Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje kuo
pa turėjo liepos 2 d. pikniką, 
kaip jie užvadina, “žalioje gi
raitėje,” Courtney, Pa. šioje 
apylinkėje lietuvių ne dau
giausia randasi, bet, matyt, 
jie labai sutikime sugyvena, 
pas juos nėra pasiskirstymų. 
Todėl jų piknikas buvo labai 
puikus ir pasekmingas. Pu
blikos buvo gražus būrelis, se
nų ir jaunų. Visi linksminos 
ir džiaugėsi gamtos gražumu.

Reikia pasakyti, kad šis lie
tuvių būrelis neužsiganėdina 
tik pasilinksminimais. Jie ne
užmiršta ir Ispanijos kovotojų. 
Kiti vėl pardavinėjo laimėji
mus dėl sukėlimo fondo agi
tacijos reikalams ateinančio 
rudens rinkimų. Labai links
ma matyti, kad darbininkai 
neužmiršta savo reikalų.

Tik vienas dalykas, tai ap
leistas, būtent, partijos reika
lai. Teko kalbėtis su keletu 
draugų, tai jie labai nusimi
nę, kad duoklės užvilktos ir 
susirinkimų negalima sušauk
ti. Reikėtų vietos veikles
niems draugams apie tai dau
giau susirūpinti ir dalykus pa
taisyti. Reporteris.

Lietuviams Lankantiems

Fairview Restaurant & Bar
v I

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.

/f* 'N Fairview Restaurant
K j 110-62 Corona Ave.

J CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

Įvyks Sekmadienį

!6
July

Piknikas Prasidės 10 vai. ryto

Programa 3 vai. po pietų
IG. KUBILIŪNAS 

iš So. Bostono, Mass.

PASAULINĘ PARODA
• • • <

Lietuvių Įstaiga prie 
Pasaulinių Fėrų AND

OLYMPIA PARK
WORCESTER (SHREWSBURY), MASS.

M. ZAVIS 
Harmonijos Grupės narė

PROGRAMA:
So. Bostono Vyrų Choras,

vadovybėj M. K. Bolio

Ig. Kubiliūnas,
komikas,, iš So. Bostono

Adele Mickevičiūtė,
solistė, iš Providence, R.

Harmonijos Grupė,
vadovybėj H. Žukauskaitės

Prie Įžangos Bilieto Bus Duo
damos Dovanos: $5; $3 ir $2

ĮŽANGA 15 CENTŲ
J. RAINARDIENb 

Harmonijos Grupės narė

Prakalbą sakys ANNA BURLAK, žymi kalbėtoja ir organizatorė iš Bostono,
Gerbiama Lietuvių Visuomene: Kviečiame visus ir visas pasinaudot šia puikia proga tik 

už 15c. Išgirskite mūsų geriausius dainininkus-solistus, chorą ir Harmonijos Grupę iš South 
Bostono, kuri susideda iš sėkainų solisčių: R. Merkei iūtč, Julia Rainardienė, M. Zavis ir 
Zubok, vadovybėj H. Žukauskaitės. Kviečia RENGĖJAI.

1’. •it
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Bayonne, N. J.
Auka Linksmo Maudymosi

Liepos 8 F. Paskvaly, 18 
metų, gyvenantis 174 W. 24th 
St., besimaudydamas Newark 
Bay su savo -^draugais žuvo. 
Dėl geresnio užsiganėdinimo 
sumanyta pažaisti. Keturi pa
ima vieną už rankų ir kojų, 
įsupa ir paskui meta į van
denį. F. Paskvaly džiaugėsi, 
kolei supo, bet mestas į van
denį daugiau jau nepasikėlė. 
Jam sulaužyta nugarkaulis. 
Išimtas iš vandens nesivaldė ir 
po apie 10 valandų kankini
mosi, sekmadienio ryte ligon- 
butyj mirė.

K. Maziliauskas.

Cleveland, Ohio
Nelaiminga Kelionė j Pasau

linę Parodą
Važiuodami į Pasaulinę Pa

rodą Brooklynan vežėmės sa
vo brangią motinėlę Domicė
lę Grigaliūnas. Bet ji staiga 
susirgo birželio 30 d. ir lie
pos 1 dieną pasimirė. Paliko 
nuliūdime keturius sūnus — 
du Hartford, Conn., ir du Lie
tuvoje — ir dvi dukteris — 
vieną Lietuvoje, kitą Clevelan- 
de. Taipgi paliko vieną sese
rį Portland, Oregon.

Liepos 3 d. motinėlę palai
dojome Zion Hill Cemetery, 
Hartford. Conn. Laidotuvėms 
patarnavo graborius Vaškele- 
vičius.

Labai širdingai dėkavojame 
visiems Hartfordo lietuviams, 
kurie mums patarnavo iš taip 
toli atvažiavusiems ir palydė
jo velionę į kapines.

Duktė Ona Shimkus.

Binghamton, N. Y.
Baigė Mokyklą Binghamton 

f. Central High School
*j * Šiemet, 1939, šią mokyklą 

baigė vienuolika lietuvių stu- 
į dentų. Iš jų net trys atsižy

mėjo savo dideliais gabumais, 
baigdami mokyklą kaipo “ho
nor students.” Jais yra: Ju
lia Šimoliūniūtė, Amilia Un- 
drijūnaitė ir Bernardas Vinc- 
kūnas. Pastarasis net gavo 
stipendiją už savo gabumus. 
Šis jaunuolis yra drg. Vinc- 

jjį kūnienės sūnus, kuri prieš ke-
Į turius metus gyveno Roches

ter, N. Y. Manau, kad dauge
liui draugų rochesteriečių bus 

I linksma naujiena, skaitant šią
fl žinutę.

Kiti baigę šią mokyklą yra: 
|Į Elenor Germiūtė, Stefanija Si-

monaiČiūtė, Helen Misevičiūtė, I w John Cherna, Peter Klikūnas, 
Adolph Bardis, Charles Ker
šis ir Paul Palionis.

Šių jaunuolių tėveliai ir mo- 
[ tinėlės daugumoje yra “Lais

vės” skaitytojai ir Lietuvių 
L**” *> . Darbininkų Susivienijimo 6-tos 
17 kuopos nariai. Taipgi trys 
j) » jaunuoliai yra LDS nariai, bū

tent, Elenor Germiūtė, Ber- 
)) nardas Vinckūnas ir Julia ši
lu moliūniūtė.

Amilia Undrijūnaitė yra la
bai gabi pianistė ir daug sy
kių yra skambinusi įvairių 
darbininkiškų organizacijų 
parengimuose. Jos tėvelis, J. 
Undrijūnas, yra “Laisvės” 

(skaitytojas ir užlaiko gražią 
užeigą ant Clinton7 St.

į < Pasikalbėjus, Amilia sakėsi 
nežinanti ant ko mokinsis, o 
Šimoliūnaitė mano važiuoti į 
New Yorką ir stoti į Pratt 
Institute, būsianti. “dress de
signer/" Su kitais jaunuoliais 
neteko pasimatyti ir paklausti 
apie- jų tolimesnį mokslą ir 
tikslus.

Geriausio pasisekimo jiems 
visiems.

Ligoniai mūsų mieste

Serga drg. V. Maimonienė: 
Jaunuolė Alice šimoliūniūtė 
turėjo operaciją ant pažan- 
džių. Drg. Grižą turi sužeistą 
koją. Linkiu visiems greito 

i w pasveikimo.
’ J. K. Navalinskienė.

LAISVI Penktas puslapis

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

(IŠTYRIMAS VELTUI)

SKELBK1TES “LAISVĖJE
Republk

Namų Rakandų Krautuve

nuo 1 valandos

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

EVergreen 7-6673

Open Day and Night

RHEA

KADA BŪSITE NEW YORKE Vapor Room,

Office Phone 
Evergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede-

CALIFORHIA 

PORT

Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

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

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

JURGIS KARPUS 
Kliubo Gaspadorlus

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

cong, liepos 23 d., reikės išrinkti 
darbininkus dirbti piknike. Susirin
kimas įvyks Šv. Jurgio Svetainėj, 
180 New York Avė., 8 vai. vakaro. 
Todėl prašome visus skaitlingai da
lyvauti. — Kom. (161-163)

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą 

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

NEWARK, N. J.
Kviečiame visus LDS 8 kp., ALD 

LD 5 kp., “Laisvės” skaitytojus ir 
rėmėjus dalyvauti susirinkime,' ku
riame bus svarstoma “Laisvės” 
traukiniu ekskursija į Lake Hopat-

A. WEITZNER
VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 12 d., 8 v. v., 
kUP Kliubo, 408 Court St. Draugai, 
būtinai visi nariai dalyvaukite šia-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 13 d. liepos, 8 vai. va
karo, pas drg. F. M. Indriulj po nu
meriu 129 W. Market St. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime. 

(161-162) BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

■ XAvERAS STRUM5KIS
[STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM.

E AVA 5 PAS SAVA

me susirinkime, nes bus daug svar
bių dalykų apkalbėjimui —V. K1 
Sheralis, Sekr. (160-161)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

123 APSINUODIJO 
BESIMAUDYDAMI

Utica, N. Y. — Miesto 
valdžia prileido chlorino 
dujų į plaukiojimo tvenkinį, 
idant apvalyt jį. Tomis du
jomis vandenyje apsinuodi
jo 123 plaukikai; bet miesto 
majoras tvirtina, kad tven
kinys “visiškai saugus mau
dytis.”

LI9U°£ fro^

V ĄX5 OL^089 Ii 11 L-?; J ‘ r

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Splnduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

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

Į

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

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

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

- restaur^

gan- 
site tįkro.

t uvisk°s 
degtines, 
valgiu i* šė

rimų

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

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

EVergreen 4-9672

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobiiius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

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

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N.. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

priežasties slogos—šalčio

Dabar Rasite Dviejose C^Į3J
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

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

langinė dėžė.
BIRUTE GAIŽAUSKAITE, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus j mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j mėnesi. Pamąstyk! t! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N,

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

KEPTUVE
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 skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori if Įmina*

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



Siūtai ar Over.kautai vertės $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

SKELBKITES "LAISVĖJE

d.

Bus

Gros

MAUDYNES ir LAIVAIS
PASIVAŽINĖJIMAS

su-

35č

60c

suprato 
jie dar 
Brindel,

me- 
chi-

ir rėmė- 
dukterys, 
yra laik- 
Gertruda

jei 
du

Moterys ir vaikai pagelbėjo 
laimėt streiką May Knitting 
Co. darbininkams, padėdami 
pikietuot ir saugodami, kad 
darbą neišnešiotų po namus.

C. BROOKLYN. N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos-July 12 d., 7:30 
v. v. pas drg. P. Burneikį, 76 Hud- 
san Avė. Visi nariai dalyvaukite.— 
Valdyba. (160-161)

WPA mokytojai planuoja 
“stapičių” projektuose protes
tui prieš Woodrumo “bado bi- 
lių.”

CIO pradėjo kampaniją
organizuot 213 Singer Co. siu
vamų mašinų pardavinėtojų.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LLD 138 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 13 d. liepos pas Zabiel- 
skį, 8 vai. vakaro. Visi dalyvaukite.

(161-162)

Lankėsi “Laisvėje”

yonnčj, Elizabethport’e ir

Ta Šauni Ekskursija

Tas ežeras yra labai didelis.
Mūsų piknikas bus

NOLAN’S POINT PARK

LAISVES’ EKSKURSIJA 
TRAUKINIU

NAUJAS DALYKAS!
Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY ’

Tuojau įsigykite ekskursijos tikietus. Kelione traukiniu 
tik $1.00 į abi pusi. Traukinis Brooklyniečius ir Jersey- 
Citiečius paims nuo Liberty St. stoties. Jis stos Ba-

Newark’e.

■WiiAi1: i AU.

šeštas puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Liepos 12,1939

NeivYorko^/žz^ Žinios
Majoras Smerkė WPA 

Naikintojus
Dėjimo kertinio akmens ce

remonijose per WPA stato
mai policijos stočiai W. 54th 
St., N. Y., majoras LaGuardia 
smerkė tuos, kurie atakuoja ir 
naikina WPA. Jo kalba rado 
entuziastišką pritarimą strei
kuojančiuose WPA darbinin
kuose, kurie ten buvo skaitlin
gai susirinkę.

Rodydamas į dalinai pabu- 
davotą bildingą, kuris lėšuos 
$237,000, majoras sakė: “štai 
pilnas atsakymas WPA kriti
kams.’’ Jis palinkėjo greit jį 
pabaigt ir pareiškė didžiuoją- 
sis, kad toks bildingas pasta
tytas “prakaitu ir darbu tei
singų, lavintų Amerikos dar
bininkų.”

Majoras taip pat kritikavo 
laikraštį “New 
kuris skleidžia 
North Beach Orportas, 
mas per WPA, lėšuojąs 
gubai” statomų per privatiš- 
kas firmas. Jisai pavadino 
“Sun” “purvina mazgote,” sa
kydamas, kad jis iššaukia bile 
ką, įskaitant ir kontraktorių 
sąjungą, įrodyt skaitlinėmis tą 
neva pigumą privatiškos staty
bos. “Brindelizmas lai neįsi
gali New Yorke,” šaukė ma
joras, lydimas streikuojančių 
darbininkų ovacijos.

Darbininkai gerai 
tą išsireiškimą, nes 
neužmiršo Roberto P. 
kadaise buvusio AF of L Bil-, 
dingų Amatų Tarybos viršinin
ko, kuris tapo pasiųstas į Sing 
Sing už apsukimą abiejų, dar
bininku ir kontraktorių.

LaGuardia taip pat palin
kėjo, kad sąlygos New Yorke 
ir visoj šalyj taip pagerėtų, 
jog už 25 metų ši stotis galėtų 
būti pavesta pinakliui žaist 
vietai, nebereikėtų tiek daug 
policijos ir stočių.

York 
girdus,

Sun.” 
būk 

stato- 
“dvi-

“Laisvės” įstaigą aplankė 
E. Jakštienė su dukterim 
Gibbstown, N. J., “L.” skaity
tojams žinomo Seno Vinco 
žmona ir duktė. Drg. Jakš
tienė paaukojo $1 “L.” reika
lams.

R. Barauskas, rochesterietis. 
irgi paaukojo $1 pasveikint 
“L.” jubilėjaus proga, taipgi 
atsinaujino prenumerata prieš 
išvykdamas namo pereitą sa
vaitę.

Pirmadienį lankėsi Anna ir 
Gertruda Bataitis » (Bataičiū- 
tės) iš Dedham, Mass., seno 
“Laisvės” skaitytojo 
jo Petro Bataičio 
profesionalės. Anna 
raštininkė artistė, o
—mokytoja. Viešnios atvažia- vėliau pribūnantiem sunku bu- 

’ vo laivu. Vieną dieną pašven-|vo besusirast vietos ant smė-
tusios aplankyt pažįstamus, o 
keturias dienas Pasaulio Pa
rodoj. Grįždamos aplankė 
“Laisvės” ir LDS įstaigas, 
taipgi nupirko Jurgiriio knygą 
“Nansenas” parvežt savo tė
veliui lauktuvių. *

Albertas šlapikas ir Evelyn 
Šlapikaitė, veiklūs jaunuoliai, 
iŠ Pittston, Pa., lankėsi “L” ir 
LDS įstaigose pereitą pirma
dienį. Jie mano pabūti Brook- 
lyne ir pamatyti Pasaulio Pa
rodą.

Petras ir Agota Norkai su 
sūnumi Artūru iŠ Pittsburgh, 
Pa., atvyko pamatyti parodą, 
taipgi atlankyti dukterį-seserį 
ir žentą E. ir J. Gasiūnus, LDS 
Centro darbuotojus.

Taipgi lankėsi Petrė Valin- 
čienė iš Montreal, Canada. 
Ketina pamatyt parodą, vė
liau vyks su reikalais į New- 
arką ir Trenton, N. J. Pasta
rajame nori pasimatyt su bro
liu, nematytu nuo 7 metų am-

Jam Pavyko Lietuviuose 
Praplėsi Prekybą

WPA Streikieriai pas 
Kongresmanus

Mirė Žydų Aktorius 
Tomašefskis

Byrnes MacDonald, žymus 
katalikas, vienas iš majoro 
LaGuardijos sekretorių, už-Į 
ginčino Bronx demokrato ta- 
rybininko Keegan primethną, 
būk majoras bandęs apribot 
katalikams naudojimą miesta- 
vos radio stoties WNYC.

IGNAS SUTKUS
S
E

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Charley D’Orazio, Consolid
ated Edisono firmos General 
Electric šaldytuvų pardavė
jas, sakosi iš netyčių sučiupęs 
naują progą praplėst lietu
viuose prekybą.

Kartą pas jį atėjus graži 
lietuvaitė Rūta Gaižauskaitė 
prašyt darbo. Jis neturėjęs 
spėkų 'atsakyt. Sykiu jam at
ėjus mintis pagarsint lietuvių 
spaudoj faktą, kad lietuvaitė 
paaiškins savo tautiečiams lie
tuviškai. Jis sakosi labai pa
sitenkinęs tuo savo atradimu 
ir jo prekyba lietuviuos šiais 
metais pakilus. Jis prašo no
rinčius gaut platesnių žinių 
apie tuos šaldytuvus lietuviš
koj ar kurioj kitoj kalboj, te- 
lefonuot: EVergreen 7-6111.

Sk.

New Yorko Bildingų ir Sta
tybos Amatų Taryba, kuri at
stovauja streikierius, telegra
momis atsikreipė į visus 47 
New Yorko valstijos kongres
manus, prašant paremt bilius, 
kurie dabar įteikti arba įtei
kiami kongresan, taikomi at- 
steigt WPA darbininkams 
apylinkėse esamą algų skalę.

Tuo pat laiku Centralė A- 
matų ir Darbo Taryba pasiun
tė telegramą AF of L prezi
dentui Green, raginant “im
tis žingsnių pataisyt apgailė
tiną padėtį, kurion WPA dar
bininkus pastatė Kongreso ką 
tik priimtas piktas įstatymas, 
paliečiąs WPA algas ir va- 
lands.”

Beth Israel ligoninėj sek
madienį mirė Boris Toma
šefskis, 75 metų, žymus žydų 
teatro aktorius, dar vaiku bū
damas atykęs su tėvais iš Ki
jevo. Jo pastangomis iš už- 
rubežio atvežta keli žymūs 
aktoriai, taipgi jo giminėj 
esama daug aktorių. Sakoma, 
velionis kartą surokavęs bent 
46 gimines aktorius. Paul Mu
ni irgi esąs jo giminaitis.

Jis paliko du sūnus, Harry 
ir Thomas. Pastarasis dirba 
Warner Bros, scenaristu TTol- 
lywoode.

RANDAVOJIMAI

H

Susiginčijus dėl šeimos fi
nansų, J. Montalto, newyor- 
kietis, kritiškai pašovė žmoną 
ir pats nusišovė.

Didžiojo New Yorko Fon
das sukėlęs $40,202 savo pa
starajame vajuje labdarybės 
reikalams.

E 
E

Dvi Mergaitės Pabėgo 
Iš Ligoninės

M. 
or-

Nuodarbus Komunistu 
Susirinkimas

Cigaretų Taksai Dar 
Galima Numažini

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Lietuvių komunistų su “Lais
vės” rėmėjais susirinkimas 
pereitą pirmadienį vėl buvo 
tokiu, kuriais galima pasi
džiaugti ir kuriuose galima 
pasimokinti.

Trumpai atlikus kuopos sku
bius darbus, pakviesta “Lais
vės” gaspadorius P. Buknys 
nušviest “Laisvės” reikalus. O 
jų dabar daug, didelė darby- 
metė. Susirinkusieji juos nuo
širdžiai paėmė atydon ir visi 
pasirįžusiai ėmėsi darbo, ne
truko išdalint šimtus traukinio 
ekskursijos ir Philadelphijos 
pikniko ir busų bilietų.

Reikia manyti, kad ekskur
sija 23-čią šio mėnesio bus 
skaitlinga, smagi ir naudinga 
važiuojantiems ir “Laisvei.” 
Tai puiki naujienybė “Lais
vės” pramogų kalendoriuje.

Kas liečia Philadelphijos 
pikniką, rugsėjo 3-čią, jau tu
rima nusamdyti 6 didžiuliai, 
moderniški busai, bet bilietų 
platintojai mano, kad busų 
skaičių reikės žymiai padau
ginti.

Užbaigus reikalus, D. M. 
Šolomskas davė išsamią per
žvalgą padėties Tolimuose Ry
tuose ir nurodymus, prie ko 
toji padėtis gali privesti.

Taip sako Kings County 
Komunistų Partijos kandida
tas į Miesto Tarybą, Peter V. 
Cacchione, savo rinkiminiame 
atsišaukime į gyventojus.

Lapelis nurodo, kad už po
puliarių cigaretų pakelį 
brooklyniečiai ir newyorkie- 
čiai moka po 17 centų dėlto, 
jog torių, republikonų kontro
liuojama įstatymdavystė (vals
tijos seimelis) atsisakė pakelt 
taksus ant stambių palikimų 
ir vertybių perlaidų, tad rei
kėjo aptaksuot cigaretus.

Cacchione sako, kad kaip 
dėl cigaretų, taip dėl kapoji
mo WPA, mokykloms pasky
rų ar dėl bile kurio kito re- 
akcipio biliaus kalti yra re
akciniai republikonai ir anti- 
naUjadalybiniai d e m o k ratai 
kongresmanai, assemblyma- 
nai, tarybininkai.

Gyventojai raginami tuojau 
reikalaut savo valst. assem- 
blymanus ir senatorius dar
buotis atmest cigaretų taksus, 
o jų vieton uždėt 25% ant 
palikimų ir vertybių perlaidų. 
Taipgi darbuotis už išrinkimą 
Miesto Tarybon komunistų ir 
progresyvių šį rudenį būsian
čiuose rinkimuose.

C. Brauer, 7 metų, ir 
Carroll, 12 m., pabėgo iš 
thopediško wardo Bellevue li
goninės pereitą sekmadienį.

Mergaitės labai pasiilgusios 
namų, tad nežiūrint, kad abi 
turi po vieną nesveiką koją, 
vienos koja sugipsuota, jos 
nulipo laiptais nuo 7-to aukš
to ir pasiskolinusios nuo ma
žesnio ligonio dešimtuką abi 
nuvažiavo pas Brauer’iūtės 
motina, 415 W. 26th St. nes 
Carroll’iūtė, išbuvus du metu 
ligoninėj, savo adreso nebeat
siminė.

Sužinojus, vyresnėji mergai
tė vėl nuvežta ligoninėn, o 
mažesnėj! palikta pas motiną. 
Vežama atgal ligoninėn mer
gaitė verkė ir išmetinėjo am- 
bulanso vairuotojui, sakyda
ma: “Jūs irgi bėgtumet, 
nebūtumėt matęs namų per 
metus.”

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtinė/ vy
nai ir alaus) laisnėm. Puiki 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu Į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti j sausesni klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyn© 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa- 
aulinės Parodos. Kreipkitės j 
“Laisvės” ofisą, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (161-162)

LLD IR TDA NARIAMS
Liet. Literatūros Draugijos 1-mos 

kuopos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, liepos 13-tą, 8 v. vakaro, 
“Laisves” svetainėj, 419 Lorimer 
St. Nariai ir narės dalyvaukite. Tu
rėsime aptart daug org. reikalų ir 
pravest naujų ir naudingų tarimų.

Tuo pat laiku ir vietoj prašomi 
susirinkt ir TDA. 17-tos kuonos na
riai. A. Mureika, org. (160-162)

Coney Islande Vėl Virš 
Mironas Lankytojų

Stiprus karštis (88 laipsniai 
2-rą vai. po pietų) ir sutra 
pereitą sekmadienį vėl išvijo 
newyorkiecius į pajūrius jieš- 
kot atgaivos. Viename Coney 
Islande buvo virš miliono pa- 
vėsfautojų, bet biskeli mažė- 
liau už liepos 4-tą. Vis vien

lio.
Rockaway pajūryje būta 

800,000. Panašiai ir kituose. 
Nesitikėdami tiek daug svečių, 
Rockaway kafeterijų savinin
kai išbaigę' maistą nuo 7 va
karo.

žiaus. Ji atsinaujino prenu
meratą ir paaukojo 50c “L” 
reikalams.

Antradienį lankėsi Kazys 
Jokšas iš MArlboro, Mass., te
nykščiams ir apylinkių lietu-, 
viams žinomo jauno advokato 
Alberto Jokšo tėvas. Jis irgi 
atvykęs pamatyt parodą. Ap
sistojęs pas seną pažįstamą 
Stasį Rumšą.

Gražuolė Nusižudė 
Netekus Darbo

Judith Ann Palmer, 22 
tų, paeinanti iš turtingos 
cagiečių Palmerių šeimos, per
eitą šeštadienį nusišovė savo 
kambaryje Barbizon viešbuty
je, New Yorke.

Gražuolė čion atvykus per
eito sausio’ mėnesį tikslu da- 
sigaut teatrų aktorės darban. 
Per du mėnesiu ji dirbus fo
tografo modeliu, bet pama
čius, kad tas darbas nepadės 
pasiekti scenos, pametus. Ji 
buvus nusistačius negrįžt Chi- 
cagon. Vėliau ji buvo gavus 
darbą Wild West Rodeo (pir
miau padinosi Cavalcade of 
Centaurs) Pasaulio Parodoj, 
bet tūlas laikas atgal visoms 
ten dirbusioms merginoms bu
vę pranešta, kad jų kontrak
tai su 15-ta šio mėnesio pa
sibaigia.

Sakoma, jos namiškiai buvę 
nepasitenkinę jos veikla ir ra
šę, jog ji namie “neras vie- 
t ?s.” Nepavykus jos siekiams, 
ji ir įpuolus nusiminiman. Ta- 
č’aus menamo perstatymo sa
vininkai sako, kad atleidimas 
buvęs tik formalumas perlai
ti žiant biznį į kitas rankas, 
visoms merginoms būsią iš
dubti nauji kontraktai nuo 
naujų savininkų.

Liepos 23 July
Būtinai iš anksto reikia įsigyti bilietus, nes reikės iš 
anksto žinoti kiek bus ekskursantų, reikia žinoti pri- 
ruošimui traukinio. Turime užsisakę traukinį ant 1,000 
žmonių. Bet jei būtų daugiau pasažierių, tai galėtume 

gauti antrą traukinį.

Gera Orkestrą Šokiams
(

Prie pat ežero yra graži platforma 
šokiam, tad bus vėsu ir 

malonu pasišokti.

Puikios maudynes, gražus pasiva
žinėjimas laiveliais.

Maudynės su savo siūtais, samdytis tik per
sirengimui kambarį ..... ...................

Maudynės samdytis siūtą ir persirengimui 
kambarį ............ . ......................... .

Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren
gimui kambario, ale tik maudynės įžanga 10c

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį, 

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar... $14.50

$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas (
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarflavimas bn» 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St, Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus, puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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