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Gera Ekskursija.
N. Romuva“ Apie 
Amerikiečius.

Reikia Informuoti 
Teisingai.

Pranas Adomėlis.
Rašo R. Mizara

me-

“Laisvės” naudai suruošta 
ekskursija (pereitą sekmadie
nį) iš tikrųjų buvo labai gra
ži: vieta aukšta, kalnuose, 
prie ežero; visur miela, visur 
smagu. Kiek šitų žodžių ra
šytojui teko dalyvauti kada 
nors mūsų vasarinėse pramo
gose, niekur neteko matyti to
kios jaukios ir puikios vietos.

Kurie ekskursijoj dalyvavo 
—džiaugiasi. Kurie nedalyva
vo—gailėsis. Sekančiais 
tais ten pat mes turėtum ruoš
ti kitą ekskursiją, tik daug 
platesne papėde.

—o—
Kaune išeina žurnalas “Nau

joji Romuva.“ Ją leidžia ir 
redaguoja, kaip dabar priimta 
sakyti, “jaunieji katalikai.” 
Tai yra toki katalikai, kurie 
nesibijo gyvenimo tikrovei į 
akis pažiūrėti: kurie yra to- 
lerantingesni už sužiedėjusius 
katalikų lyderius, — tokius 
koki, sakysime, apie Bostono 
“Darbininką“ yra susispietę.

Neužilgo “Naujoji Romuva” 
išeis padidintoj formoj, apie 
100 puslapių. Ir šis visas nu
meris bus paaukotas Ameri
kos lietuviams, jų gyvenimui 
apžvalgyti.

Matysim, kokis tas numeris 
bus.

tenusima- 
lietuvius. 
su vienu 
Lietuvos

—o—
Tenka net nusistebėti, kaip 

daugelis Lietuvos taip vadina
mų viršūnių mažai 
no apie Amerikos 
Užtenka pasikalbėti 
kitu atvykusiu iš 
žmogum, kaip pastebi, kad jo 
nusimanymas apie mus — la
bai ūkanotas.

Todėl yra sveikintinos pa
stangos tų. Lietuvos laikraščių, 
kurie kad ir pripuolamai šiek 
tiek bešališkiau meta šviesos 
ant mūsų gyvenimo ir supa
žindina Lietuvos visuomenę su 
tuo, ką mes čia veikiame.

—o—
Tiesa, “L. Aide” teko ma

tyti ne vienas straipsnis apie 
“Amerikos lietuvius.” Bet jis 
taip siaurai, partyviškai nura
šytas, taip “tautiškai“ nusmai
lintas, kad dažnai yra gėda jį 
skaityti.

žinoma, iš tokių rašinių nė
ra jokios naudos nei Ameri
kos lietuviams, neigi Lietuvos 
žmonėms. Toki tautininkų ra
šytojų raštai yra didžiai žalin
gi, nes jie klaidina Lietuvos 
visuomenę.

—o—
Chicagos vilniečius ir visą 

Amerikos lietuvių judėjimą 
smarkiai užgavo tragiška Pra
no Adomėlio mirtis.

Jis mirė darbe, važiuojant 
sunkvežimiu (troku), kai pa
starasis susikūlė su kitu sunk
vežimiu.

Adomėlis buvo komunistas. 
Jis buvo veikėjas. Jis buve 
“Vilnies” bendrovės direkto
rių tarybos narys. Jis geni 
buvo žinomas kanadiečiams, 
kur ilgai gyveno ir dirbo.

Šis, apie 30 metų amžuus 
inteligentiškas ir prasilavhęs 
darbininkas žuvo be laiko; 
žuvo tragiškai.

r.

Kas gi mums belieka da
ryti, pasilikus be draugo Pra
no Adomėlio? Daugiau dar
buotis, įtraukti daugiau jaunų 
žmonių į mūsų judėjimą Mes 
turime užpildyti tą viet>, ku
rią paliko mirtis, išplausi iš 
mūsų tarpo jauną, energingą 
ir pasiaukojusį darbo .menių 
reikalams draugą.

Tolydžio žuvusiojo Prano 
žmonai, Olgai Bartkevičiūtei, 
giminėms ir draugariv, taipgi 
“Vilnies“ direktorių tirybai ir 
visiems vilniečiam# ©iškiame 
nuoširdžią, gilią užuojautą, v

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA JAPONIJAI 
UŽIMTUS CHINIJOS PLOTUS, KAIP 

SAKO DARBIEČIAI SEIME
 s----------------------------------------

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham- 

j beriam perskaitė seime 
svarbiuosius punktus savo 
sutarties su Japonija. Su
tartyje Anglijos valdžia 
prižada nieku nekenkt Ja
ponijos karui prieš Chiniją.

Arthur Henderson ir ki
ti darbiečiai seimo atsto
vai, išgirdęs turinį tos su
tarties, pareiškė, kad An
glijos valdžia faktinai pri
pažįsta Japoniją valdove 
visų vietų, kurias japonai 
užkariauja Chinijoj.

Chamberlainas mėgino 
užginčyt, būk tai ne tiesa. 
Bet daugelis net Chamber- 
laino partijos atstovų sei
me mato, kaip Chamberlai- 
no valdžia išdavė Chiniją 
Japonijai.

Chamberlainas šnek ėjo, 
būk Anglijos valdžia dar 
neatsisakius duot net pas
kolų Chinijai. Bet Chinijos 
ambasadorius jau kuris lai
kas prašo paskolint 15 mi- 
lionų dolerių sustiprinimui 
Chinijos pinigų, ir Anglų 
valdžia vis nieko neatsako į 
tą prašymą.

Auga Automobilių Įrankių 
Darbininkų Streikas

Detroit, Mich. — Strei- 
kan išėjo ir mechanikai au
tomobilių Fisher Body fa
briko No. 1 Flint mieste. 
Tie mechanikai gamino į- 
rankius dirbt įvairias dalis 
automobilių viršams.

Dabar streikuoja jau per 
7,500 General Motors auto, 
k o r p o r a ei jos mechanikų, 
vadovaujami CIO Jungtinės 
A u t o m o b ilių Darbininkų 
Unijos. Streikas apima dvy-1 
liką fabrikų. Jis prasidėjo 
2? dienos atgal.

Streikieriai reikalauja 
pridėt algos. Korporacija 
nesutinka. Jinai atmeta net 
unijos siūlomas derybas su 
bosais kas liečia algų prie
dus.

Amerikos darbo ministe
rijos atsiųstas tarpininkas 
J. F. Dewey mėgina taikyt 
fabrikantus su darbinin
kais.

Anglija Atmeta Sovietų 
Reikalavimą Prieš Nazius 

Baltijos Kraštuose

London, liep. 25. — Ang
lija priima visus Sovietų 
reikalavimus dėl bendro ap
sigynimo sutarties su An- 
glija-Francija, apart tik 
vieno punkto. O tai punk
tas, kur Sovietai reikalau
ja, kad Anglija ir Francija 
sykiu su Sovietais neleistų 
hitlerininkams nuverst esa
mas',valdžias Latvijoj, Esti
joj ir Finijoj ir įsteigt ten 
nazių diktatūras.

Hong Kongo Anglai Piktinasi 
Savo Valdžia, Kaipo 

Išdavike
Hong Kong. — Anglai 

šioje kolonijoje sako, jog 
Anglijos valdžia, padaryda
ma sutartį su Japonija, par
davė savo garbę Japonijai. 
Ši sutartis suteikia Japoni
jai karo teises prieš Chini
ją. Anot jų, geriau būtų' 
buvę Anglijai pasitraukt iš 
Tientsino, Shanghajaus ir 
net Hong Kongo, negu taip 
begėdiškai susiderėt su Ja
ponija.

Numirė Nonvoodietis T. 
Sarapas, Darbinin

kų Veikėjas
NORWOOD, Mass.—Per

eitą pirmadienį numirė 
draugas Teofilius Sarapas, 
senas veikėjas darbininkų 
judėjime ir šiaip labai ge
ras žmogus. Laidotuvės 
įvyks liepos 27 d., ketvirta
dienį, kaip 2 v. po pietų.

Kūnas pašarvotas po nu
meriu 21 St. George Avė., 
Norwood, Mass.

Draugai ir prieteliai kvie
čiami atvykti atiduoti pas
kutinę pagarbą mūsų miru
siajam draugui.

Laidotuvėse kalbės Lietu
vių Literatūros Draugijos 
centro sekretorius D. M. 
šolomskas.

Jonas Grybas.
____________ »

Daugmeniškose Vedybose 
Apsirgo 300 Žmonių

Monteral, Canada. — Su
sirgo apie 300 žmonių, be- 
tėmydami, kaip kunigai 
beisbolo stadiume davė šliū- 
bus šimtui ir penkioms po
roms, su įvairiomis ilgomis 
ceremonijomis.

Nužiūrima, kad daugiau
sia žmonių susirgdino per- 
didelis “sodės” ir “rūtby- 
rio” gėrimas karštai-saulė- 
toje dienoje. Bet visi po 
dienos kitos pasveiko.

Baigiamas Malšint Sukilimas 
Meksikoje

Irapuato mieste, Guanar 
juato valstijoj, Meksikoj 
policijos viršininkas su tū
lais policininkais ir fašistais 
pradėjo sukilimą prieš pre
zidento Cardenaso valdžią.

Prieš sukilėlius atsiųsta 
šalies kariuomenė. Pats 
prezidentas komanduoja 
kareivius prieš sukilėlius.

Sukilėliai užsibarikadavę 
policijos stotyje ir kalėjime, 
ir ginasi. Bet valdžia sako, 
jog sukilimas greit bus nu
slopintas.

Šėlsta Kanuolių Kova 
Tarp Liaudiškos Mon

golijos ir Japonų
Tokio. — Japonai pasa

koja, kad dar du tūkstan
čiai Išlaukinės Mongolijos 
ir Sovietų kareivių perėjo 
į rytinę pusę phalkos upės; 
su pėstininkais persikėlę ir 
100 sovietinių tankų. Taip 
mongolai ir Sovietų rau
donarmiečiai dar labiau su
stiprinę savo pozicijas ry
tiniame šone tos upės.

Šėlsta kanuolių mūšiai 
tarp japonų ir mongolų-So- 
vietų.

Japonai šneka, kad ryti
nis pakraštys Chalkos upės 
ties Bor ežeru priklausąs 
Manchukui, Japonijos val
domam kraštui.

Sovietai ir mongolai pa
rodo, jog tai yra žemė Liau
diškos Mongolijos.

Japonai pasakoja, būk sa
vo kanuolėmis jie sužeidę 
“50 sovietinių tankų.“

Stambiųjų Biznierių Organi
zacija Skleidžia Vei
kimą prieš Valdžią

Chicago, Ill. — Jąu tri
juose šimtuose mažesnių 
miestų ir miestelių veikia 
prieš-valdiška American 
Enterprise (biznio) Asocia
cija. Jinai per spaudą, ra
dio ir savo agentus šaukia 
neva “gintis nuo valdžios,” 
nes, girdi, dabartinė valdžia 
“slopinanti privatų biznį ir 
įvedinėjanti socializmą.”

Direktoriai šios atžagar- 
eiviškos organizacijos yra 
pulkininkas Gorrell, prezi
dentas Oro Važiotės Susi
vienijimo; W. J. Hammond, 
vice-prezidentas Inland 
Plieno Korporacijos; Fr. I. 
Kent, direktorius New Yor- 
ko Bankers Trust Kompa
nijos, ir įvairūs kiti 
didžiųjų biznių.

Dabar jie pradeda 
dėsniuose miestuose 
prieš Naujosios Dalybos 
valdžią.

vadai

ir di- 
veikt

Pašovė Slauges ir Pats 
Nusišovė dėl Religijos

Denver, Colorado. — 
Džiovininkas ligonis Harry 
Gips, 62 metų Tautinėje Žy
dų Ligoninėje peršovė dvi 
slauges (norses) ir pats nu
sišovė. Jis paliko raštelį, 
jog taip padarė todėl, kad 
tos “slaugės nekentė jo re
ligijos.”

Viena slaugė taip pavo
jingai sužeista, kad turė
sianti mirt. Gips buvo ve
teranas Amerikos-Ispanijos 
karo.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Netikėtos šalnos Brazili
joj padare nemažai nuosto
lių daržam ir laukam.

ORAS
Šilta, dalinai apsiniaukę 

ir gal bus lietaus trečiadie
nį ar ketvirtadienį.

Suėmė Franc. Komunis
tų Redaktorių už Raštus 

Prieš Nazių Šnipus
Paryžius. — Louis Sam- 

paix, vienas iš redaktorių 
komunistinio dienraščio “L’ 
Humanite,” tapo areštuotas 
už tai, kad jis tame laik
raštyje iškėlė aikštėn, kaip 
Hitlerio šnipai plačiai ir gi
liai veikia Francijoj ir kaip 
šalies valdžia pro pirštus 
žiūri į pavojingąją nazių 
veiklą.

T ū k s t a nčiai telegramų 
nuo darbininkų ir šiaip pa
žangių žmonių iš Francijos 
ir jos kolonijų reikalauja, 
kad premjero Daladiero 
valdžia tuoj aus paliuosuotų 
šį komunistų redaktorių. 
Dešiniųjų buržujų politikas 
Henri de Kerillis rašo sa
vo laikraštyj: “Aš visą am
žių kovojau prieš komuniz
mą. Bet šiuo klausimu tie
sa yra komunistų pusėje.”

Areštuotas Prancūzų Laik
raštininkas, Nazių Agentas, 

Netikėtai Numirė
Paryžius. — Dienraščio 

“Figaro” skelbimų vedėjas 
Julien Poirier buvo areš
tuotas už varymą hitleriš
kos propagandos. Po areš
tu jis susirgo ir po padary
tai jam operacijai numirė.
“Temps” Redakcijos Narys 

—Nazių Agentas
Teisman patrauktas di

džiojo francūzų buržuazi
nio dienraščio “Temps” re
dakcijos narys Loys Aubin 
kaip nazių agentas.

Japonija—Pasiutęs Šuva 
Įkąs Pačiai Anglijai

Chungking, Chinija. — 
Vyriausias chinų koman- 
dierius Chiang Kai-shek pa
smerkė Anglijos sutartį su 
Japonija kaip išdavystę 
prieš Chiniją. Jis sykiu per
spėjo Angliją, kad Japoni
ja' yra “pasiutęs šuva” ir 
toliau įkąs savo geradarei 
Anglijai.

Sovietai Rūsčiai Atmetė Ja
ponijos Protestą dėl 

Sachalino

Maskva, liep. 25. — So
vietai su panieka atmetė 
Japonijos protestą, kuriuom 
Japonija grūmodama pro
testavo prieš Sovietų teis
mo sprendimą, paliečiantį 
japonus sovietinėje pusėje 
Sachalino salos.

Japonai ten yra gavę lei
dimą išnaudot angliakasy- 
klas ir aliejaus-žibalo šalti
nius, o už tai jie turi mo
kėt Sovietams tam tikrą 
nuomą-rendą. Bet japonai 
nesumokėjo' jau $180,000 
rendos, priklausomos So
vietams.

Sovietų teismas nuspren
dė, kad japonai turi užmo- Sovietus ir 1.1.

ANGLU MINISTERIS LIUDIJA, KAD 
PREMJERAS CHAMBERLAIN SUTIKO

SKOLINT NAZIAM $5,000,000,000 - - - - - - - - - - - - -- B
Senatorių Komisija Užgina 

{nešimą prieš Šnipus ir 
Ginklus Fabrikuose

Washington. — Senatorių 
komisija apšvietos ir darbo 
reikalais patarė, kad kon
gresas priimtų sumanymą, 
reikalaujant uždraust sam
dytojams v a r t o t šnipus 
prieš darbininkus arba lai
kyt darbavietėse ginklų- 
amunicijos sandėlius prieš 
streikierius.

Šis sumanymas yra įneš
tas senatoriaus LaFollet- 
te’o.

Naujas Amerikos Karo 
Lėktuvų Rekordas 
Aukščio su Svoriu

Washington. — Trys ka
riniai Amerikos lėktuvai 
bombininkai B-17 skraidė j nymą. Tik ant rytojaus po 
23,800 pėdų aukštyje su 11 to mudu su Vokįetįįęs eko- 
tūkstančių svarų krovinių 
kiekviename. Tuomi šios Ša
lies karo orlaiviai vėl pra
šoko pasaulinius aukščio- 
svorio rekordus, kaip sako 
Amerikos karininkai.

Mokslininkas Siūlė Išbandyt 
Oro Bombą ant Jo

London. — Žymus moks
lininkas, profesorius J. B. 
S. Haldane davė valdžiai 
šitokį pasiūlymą: Aš pats 
eisiu į plieninę būdą, kuri 1 • • 1 • 
yra skiriama kaipo apsauga i džia abejoja apie Anglijos
žmonėms nuo priešų orlai
vių bombų. Pasiimsiu tin
kamus instrumentus išmie- 
ruot būdos sutrenkimus, ir 
tegul kariniai valdžios lėk
tuvai mėto bombas į tą bū
dą.

Bet Anglų vyriausybė at
metė šį pasiūlymą. Jinai sa
ko: Tokiose būdose mes už
darome tiktai ožkas ir ki
tus gyvulius, ir žiūrime, 
kas jiems atsitiks, kai oro 
bomba pataikys stačiai į bū-

RYDAMA VINIS, NUSI
ŽUDĖ MOTERIS

Vancouver, Wash. —Mrs. 
Grace Wheeler, 54 metų 
amžiaus, tol rijo vinis, ada
tas, meškerių kablikus ir 
stiklus, kol nusižudė.

kėt $120,000 pabaudos už 
sutarties laužymą.

Sovietai nurodo, kaip ja
ponai skriaudė sovietinius 
darbininkus Sachalino salo
je, mėtė juos iš darbo, ne
davė jiems sulygto maisto, 
nesaugojo jų sveikatos ir 
gyvybės kasyklose; darba
vietėse gi japonai krovė sau 
ginklus ir amuniciją prieš

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

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Neville 
Chamberlain teisinosi sei
me, būk jo valdžia nežadė
jus penkių bilionų dolerių 
paskolos Vokietijai. Cham
berlain pasakojo, būk “nie
ko nežinojęs” apie tai, kad 
Anglijos užjūrių prekybos 
ministeris R. S. Hudson ke
tino Hitleriui 5 bilionus do
lerių paskolos, jeigu Hitle
ris sutiks apribot Vokieti
jos ginklavimą ir negrobt 
svetimų kraštų.

Bet ministeris 
sūnus didžiausio 
muilo fabrikanto, 
jog Chamberlainas puikiai 
žinojo apie tą paskolos pla
ną Hitleriui. Hudson pa
reiškė: Praeitą penktadienį 
aš pasakiau premjerui N. 
Chamberlainui sum anymą 
apie 5 bilionų dolerių pas
kolą Vokietijai, ir Cham
berlainas užgyrė tą suma- 

Hudson, 
Anglijoj 
parode,

nominiu atstOVrjĮL1 
that u l>endrai 
planą, pagal kurį 
skolintų Vokietijai Jį 
nūs dolerių.

Premjeras Chamberlain 
stengiasi atšaukt savo už- 
gyrimą tai paskolai todėl, 
kad jau visoj Anglijoj kilo 
protestų audra prieš tokį 
Anglų valdžios mėginimą 
papirkt Hitlerį, idant jis 
neitų karan prieš Lenkiją 
ar kitas silpnesnes šalis.

Paryžius.—Francijos val- 

ištikimybę jai atsižvelgda
ma į tai, kad iš Anglijos 
ministerių kabineto išplau
kė pasiūlymas naziams pen
kių bilionų dolerių pasko
los. Franci jos vyriausybė 
reikalauja naujų užtikrini
mų iš Anglijos.

Susikirtimai tarp Skirtingų 
Fašistų šaikų Ispanijoj

Paryžius. — Pranešama, 
kad Ispanijos diktatorius 
gen. Franco pavarė iš ko
mandos generolus de Llano 
ir J. Yague. Jiedu buvę 
priešininkai falangistų fa
šistų. Falangistai gi norį 
peraštrios diktatūros, klau
sančios Mussolinio.

Net armijoj įvyksta susi
kirtimų tarp falangistų ir 
“tikrųjų ispanų” fašistų.

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Hull 
išreiškė “rūpesnį,” kad ja
ponai vis dažniau užpuldi
nėja ir muša amerikonus 
Chinijoj.

Danzig. — Naziai paėmė 
4,000 vyrų į karinės polici
jos tarnybą. Prievarta va
ro žydus į darbus, iš kurių 
tie vyrai ištraukti. v
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Laisva Konkurencija ir Lietuvos 
Verslininkai

Šiuo metu, kai Amerikoje lankosi Lie
tuvos verslininkų atstovai bei vadai, tai 
ne pro šalį pasakyti žodis kitas dėl tų 
tendencijų, kurios pasireiškia tūluose 
Lietuvos verslininkuose (biznieriuose.)

Mums ne kartą jau teko matyti vers
lininkų organe “Verslas” straipsnių, nu
kreiptų prieš žydus. Tai hitlerinės prie
mones ir jos yra labai žalingos,—net pa
vojingos visai Lietuvai. “Verslas” yra 
priešingas tam dėsniui, kad Lietuvoj turi 
būti leista laisvajai konkurencijai, pa
našiai, kaip yra Amerikoje. “Verslas” 
nori (pastarajam jo num. iš liepos 8 d., 
š. m., telpa tuo klausimu p. J. Kovos 
straipsnis, reiškiąs tą pačią nuomonę), 
kad Lietuvoj būtų kokiu tai neaiškių de
kretų būdu sutvarkyta prekyba; kitatau
čiai ,ypačiai žydai, dekretišku būdu iš
vyti iš pramonės ir prekybos ir kad tas 
pozicijas užleistų lietuviams biznieriams.

Amerikpję apie tokias priemones biz
niui, tvarkyti;xĮ^įas nei nesapnuoja. O 
jeigu Čia ka&nors panašiai būtų daroma, 
tai’ išeitų- didžiausias absurdas ir chao- 
sašUMes manome, kad ir Lietuvoje tu
rėtų būti taip, kaip Amerikoj: kiekvie
nas žmogus, nepaisant tautybės, turi tei
sę eiti į biznį ir jeigu jis, pildydamas 
krašto įstatymus, kitą biznierių nukon
kuruos, tai yra jo dalykas. Reiškia, jis 
pasirodytų gabesnis, tam darbui tinka
mesnis.

Smulkieji Lietuvos biznieriai turėtų 
atsiminti, kad jų pageidaujamos hitleri
nės priemonės, pritaikytos Lietuvoj, ne
atneštų ir jiems patiems naudos. Kai tik 
Hitleris pasigrobė galią į savo rankas, 
jis ir jo sėbrai darė viską juo greičiau 
išmušti iš biznio (dekretais) žydus biz
nierius. Kai su žydais buvo apsidirbta, 
tai tie patys hitleriečiai tą patį daro su 
pačiais vokiečiais smulkiais biznierėliais: 
jų biznelius uždaro ir juos pačius verčia 
eiti kur nors ravus kasti.

Skleidimas Lietuvoj anti-semitizmo, 
kova prieš žydus yra niekas daugiau, 
kaip stiprinimas voldemarininkų ir ruo
šimas Hitleriui kelio į Lietuvą. Kitais 
žodžiais, tai Lietuvos nepriklausomybei 
duobės kasimas.

Štai, kas mus verčia pasakyti šituos 
kelis žodžius ponams Lietuvos verslinin
kams.

Didysis Šiaurių Vandens Kelias

Ir vėl dešimtys laivų iš rytų plaukia 
aplinkui Sibirą Šiaurių Vandens Keliu į 
Europą, o iš Europos į Aziją. Jau prieš 
kelis metus Sovietų Sąjungos mokslinin
kai su pagelba ledlaužių ir orlaivių ati
darė tą vandens kelią, kurio per kelis 
šimtmečius negalėjo atidaryti pasaulio 
didieji keliauninkai. Dabar, kas metai, 
pemažai laivų iš Kolos, Murmansko ir ki
tų prieplaukų nuplaukia į Petropavloską, 
Vladivostoką, kitas rytų prieplaukas ir 
iš ten atgal.

Sovietų Sąjungai šis kelias turi dide
lės reikšmes, nes jos Šiaurių Jūrų laivy
nas gali tuo keliu pasiekti Tolimuosius 
Rytus. Rusijos-Japonijos karo laiku, 
1904-1905 metais, Rusijos laivynas, no-
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rėdamas pasiekti Tolimus Rytus, buvo 
priverstas devynis mėnesius plaukti ap
linkui Europą, Afriką ir Aziją. Dabar 
Sovietams tas nereikalinga. Jų karo lai-, 
vai galės pasiekti tikslą plaukiant per 
savo vandenis, naudojantis jų prieplau
komis. Tą kelią palaiko atdaru galingi 
ledlaužiai priešakyj su naujutėliu “Sta
lin.” Ledlaužiai yra komandoj I. Papa- 
nino, kuris su savo, draugais gyveno 
Šiaurių Poliuj ant ledyno ir gerai susi
pažinęs su tenykštėmis sąlygomis.

Ir Amerika Neturi Ramybės

Japonijos imperialistų sauvaliavimai 
Chinijoj neturi ribų! Užimtam plote ji 
elgiasi, kaip namie. Kitų šalių reikalus 
kojomis spardo. Jungtinės Valstijos irgi 
neturi išimties. Japonai nuskandino šios 
šalies karo laivą “Panay.” Jie daug kar
tų įžeidė Amerikos vėliavą. Daug kartų 
buvo smarkiai paliesta šios šalies biznio | 
reikalai ir išniekinti piliečiai.

Dabar iš Hankowo vėl pranešama, 
kad japonai kareiviai nutraukę Jungti
nių Valstijų vėliavą nuo Standard Oil
Co. namo ir sudraskė. Tai tiesioginis ša- . 
lies įžeidimas.

Atrodo, kad vien šių niekšiškų žygių 
užtektų, kad Jungtinių Valstijų valdžia 
uždarytų šios šalies prieplaukas Japoni
jos tavorams, ir nieko neparduotų aki
plėšiškiems Japonijos imperialistams. 
Jeigu Jungtinės Valstijos sulaikytų su 
Japonija prekybą, tai tuojaus Japonija 
susmuktų Chinijoj, nes ji iš Amerikos 
perkasi daugiau kaip pusę (57%) visų 
karo reikmenų.

Amerikos žmonės privalo kelti balsą, 
kad mūsų šalis darytų atatinkamus žing
snius Japonijos imperialistams suvaldyti.

Tai Ne Amerikonizmas

New Yorko tabloidinis laikraštis “Dai
ly News” talpina neva žmonių laiškus po 
antrašte: “Liaudies Balsaš.” Bet kiekvie
nas, kuris tik pažįsta Amerikos mylinčią 
demokratiją liaudį, laisvę, neskirstančią 
žmones į tautas, religines arba rasines 
grupes, nekurstančią vienus prieš kitus, 
turinčią taip garbingas laisvės ir demo
kratijos praeities tradicijas, supras, kad 
tie laiškai nėra “liaudies balsas.”

“Daily News” veda reakcinę politiką, 
dažnai be jokių faktų užpuldinėja So
vietų Sąjungą, puola CIO unijas, juokus 
daro iš WPA darbininkų, ir labai dažnai 
po priedanga tų laiškų kursto vienos 
tautos, religijos, rasės, žmones prieš ki
tos.

Kiekvienas protaujantis Amerikos 
žmogus žino, kad tokia politika nieko 
bendro neturi su amerikonizmu, kad tai 
yra priešinga amerikonizmo garbingoms 
tradicijoms ir toki laiškai nieko neturi 
su Amerikos liaudies nusistatymu ir to
dėl nėra liaudies balsas.

Prohitlerininkai Amerikoj

Dar vasario 8 dieną, 1939 metais, Ber
lyne išeinąs fašistų laikraštis “Korres- 
pondenz” rašė: “Tai bus. geras dalykas, 
jeigu ponas Castle vėl prasimuš prieša
kiu Jungtinėse Valstijose.”

Kas gi tas ponas yra? Ponas William 
R. Castle, buvęs valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas Hooverio valdžioj, o da
bar yra patarėjas Republikonų Partijos 
Nacionaliame Komitete užsienio reika
lais.

Jau senai ponas Castle advokatavo 
Hitlerio žygiams pavergime kitų šalių. 
Šiomis dienomis jis vėl išstojo už tai,' 
kad Vokietija turėtų viską gauti pirkti 
Anierikoj, kad “Vokietijai reikia dau
giau rūmo.” Tuo jis užgiria Hitlerio a- 
gresyvius žygius, pavergimą Austrijos, 
Čechoslovakijos, pasimojimą ant Lietu
vos ir kitų Pabaltijos valstybių laisvių, 
galimas daaiktas, tolydžio užgiria ir pla
nus pavergti tam tikrus Sovietų Sąjun
gos plotus. Bet tas ponas, nuodindamas 
amerikiečių protą hitleriškais išmislais, 
gudriai Užtyli apie baisų vargą, skurdą, 
priespaudą ir Vokietijos liaudies nelai- | 
mę, kokioj ji yra po Hitlerio diktatūra.

.a

Tai matosi sukrauti plieno žalgai, siunčiami Chim- 
jai iš Amerikos. Medžiaga bus naudojama sugriautų 

miestų atsteigimui.

Turkų Karo Dalyvis 
Kaune

Ir kokių Kaune nėra sve
čių?! Štai, prie “Metropo
lio” stovi storalūpis negras, 
tūlan kaba re gastrolių at
važiavo mulatė, bet tai tik 
retenybės; Kaunas kasdien 
turi šimtus svečių iš mūsų 
giliosios provincijos. Mu
ziejuose knibžda šimtai jau
nų ekskursantų, ministeri
jų ir Žemės banko duris 
klebena visokio rango ūki
ninkai, čia suvažiavo bent 
trumpai pramogauti pro
vincijos tarnautojai, kurie 
gavę atostogas ne į gamtą, 
bet į miestus veržiasi. Ir gy
vojo ražančiaus narė atva
žiavo Kaunan akis pasigy
dyti, bazilikoje vieną kitą 
poterį sumegsti, žemaitis 
klumpėmis meksfaltą kil
dindamas jieško sūnaus, ku
ris ne tik kad per septynis 
metus namuose nesirodė, 
bet ir laiško neparašė. Taip 
ir pilnas Kaunas dėdžių ir 
dėdienių, senų tėvukų, mo
kyklinio amžiaus vaikų, ku
rie savo šiaudinėmis skry
bėlėmis konservatyvų mies
to gyvenimą atskiedžia kai
miškomis nuotaikomis, išra- 
gauja “marožinus,” sena
miesty nusiperka dalgę, že
mą puoduką su rankute, 
vinių' ir grįžta namo pilni 
įspūdžių, gerų nuotaikų, o 
neretai pykčio ir nusivyli-, 
mo.

Studentų valgyklos kieme 
ant senos dėžės sėdi kai
miškos nuotaikos dėdė: ke
purė, kelnės ir švarkas—li
ninio čerkeso, kaklaraiščio 
vietoje didelė žuvies kaulo 
saga, bet marškiniai išve- 
pę, pro kurių tarpą matyti 
gauruota krūtinė. Dantyse 
smilksta pypkė, o smilks
tanti naminį priminė degi
namų bulvienių dūmus. Se
nelis buvo tiek susinervinęs, 
kad tarp retų dantų tupin
ti pypke kazoką šoko.

—Et, koks čia mano gy
venimas ! Suvytau, sudžiū
vau,—praeis diena, kita, o 
gal ir trečia ir aš, kaip tas 
pageltęs lapas, klept ant 
juodos žemes... Kam aš 
reikalingas žagarėlis, dul
kelė, krislas ? !—Iš senelio 
paraudonavusių akių išsiri
to stambios ašaros, kurias 
jis pašalino šiurkščiu ran
kovės kampu.

—-Ar taip jau nusibodo 
gyventi?

—Varau jau devyniasde
šimt ketvirtuosius, argi ne
žinot? Aš, Markevičius Sta
sys, iš Žąslių vaisė., Papar
čių kaimo. Tai bent kaimas 
buvo kitados. Oidžiausiuose

mūro rūmuose buvo kliošto- 
rius, truputį po kairei— 
bažnyčia. Tikėkit man, ka
tinėli, klioštoriuj gyveno 
keturiasdešimt kunigų ir 
a š t u o n iasdešimt klierikų, 
ot. Duok Dieve amžiną 
šviesybę aniems mirusiems, 
geri buvo dvasios tėveliai, 
ne toki, kaip dabar. Visam 
klioštoriuj nebuvo moters 
nė kvapo. Vyrai gamino 
valgius, vyrai klojo lovas, 
šlavė ir skalbė, vyną dirbo, 
o jo buvo pilni rūsiai. At
siprašau, poneliuk, bet tuo
se rūsiuose ir inžinierius 
galėjo paklysti, — neišpa
sakytas jų didumėlis. Tas 
paslaptingas didybes galėjo 
žinoti tik kun. Polikauskas, 
kun. Korna. Tuo laiku prie 
bažnyčios 'buvau mišių tar
nu, bet tekdavo visur bu
voti, apeidavau laukus, o 
jų buvo neaprėpiami plotai, 
gal trisdešimt valakų. Neil
gai trukus tas gražus gyve
nimas nuėjo niekais: per 
1863 m. sukilimą rusai su
ėmė kun. Pravarą, kun. Ka- 
mačkauską, kun. Talitavi- 
čių ir kt., kažkur juos išsi
vežė, o likusieji kurį laiką 
slapstėsi klioštoriaus rū
siuose su visais apylinkių 
sukilimo dalyviais. Brač, 
galų gale ėmė klioštorių ir 
uždarė, šešis metus kliošto- 
rius išbuvo uždarytas, žemę 
išdalijo kacapams, o klioš
torių ir bažnyčią pardavė 
žydui.

—Tie kacapai buvo tikri 
peštukai. Mušėsi tarp savęs, 
nesugyveno ir su mūsiš
kiais. Viskas dar pusė bė
dos būtų buvę, bet žydas 
pradėjo griauti klioštorių ir 
bažnyčią, o tada visa para
pija atsistojo ant kojų. Bet 
prieš vėją nepapūsi, nes žy
do pusę palaikė rusų žan
darai. Viską išgriovė, ply
tas išvežė miestan, o kokia 
tai buvo didybė: didžiojo 
varpo negalėjo išvežti dvy
lika arklių. Kai pagrodavo 
vargonais, nesigirdėjo ir 
armotų staugimo. Varpą 
taip kažin kur ir išdangino, 
o vargonai paliko vienoje 
pašiūrėje. Bažnyčios vietoje 
paliko tik kertinis akmuo 
su įrašu “Stanislav Beinor 
—fundator.” Kas tas buvo 
Beinoras, šmūsiškių niekas 
neprisimena, bet sakoma, 
kad bažnytines rinkliavos 
buvo jo- nustatytos: 7 kap. 
už užsakus, 10 kap. už krik
štą, 5 dūks. už šliūbą, 1,5 
rub. už gedulingas mišias, 
bet tada degdavo žvakės 
prie visų devynių altorių.

Pilna bažnyčia švitėdavo 
paveikslais, kuriuos rusai 
išvežiojo į visas keturias 
puses.

Lietuvis Mušė Turkus
—Be tėvų ir artimų gi

minių užaugau vienas var
ge ir skurde, kaip žirnis 
ant kelio. Kai turėjau apie 
30 metų, rusai mane išdan
gino į frontą su turkais. 
Neturėjau nė mažiausio no
ro mušti nepažįstamus prie
šus, dar gi svetimoje žemė
je, bet pabandyk neklausy
ti. Nudobiau gal dešimtį 
turkų, po manimi krito net 
trys žirgai, tik, va, matai, 
vienas turkas rėžė su kar
du per ranką ir netekau 
trijų pirštu. Nelaimė po ne
laimės—pakeliui į ligoninę 
sprogo patrankos šovinys 
ir išplėšė dešinės kojos 
raumenis. Paleido iš ka
riuomenės be sveikatos, o 
svarbiausia — ne darbinin
ku, nes su kairiąja ranka 
nieko negaliu dirbti. Apdo
vanojo medaliu, kryžiumi, 
bet kas iš tų gelžgalių, kad 
šiandien neturiu ką valgyti. 
Nebėra Aleksandro II, o 
jam aš ištarnavau net 15 
metų.

—Kare su turkais kuopo
je buvo 19 lietuvių, grįžo
me tik 5. Kiek prisimenu, 
didesnė mūsiškių pusė pas
kendo Dunojaus upėje. Šal
tis ima ir dabar, kai prisi
menu žūstančiųjų klyksmą. 
Kad taip galėčiau bent pu
sę amželio atsukti atgal, 
stočiau į savąją kariuome
nę, o tam, kuris lįs į mūsų 
žemelę, šmirkšt per kaklą. 
—Senelis dar smilkstančią 
pypkę įdėjo kišenėn, atsiko
sėjo, pakraipė galvą ir vėl 
tęsė:

—Iš Kaišiadorių atėjau 
pėsčias. Pirmąją naktį pra- 
snaudžiau Petrašiūnų lau
kuose. Į vidų niekas nepri
ėmė, o klojimų čia nėra. Be
su a u d ž iant auštant prie 
manęs priėjo nei tai ūkinin
kas, nei miestietis ir sako:

—Ko tu čia, seni, tupi 
tarp velėnų, kaip zuikis? 
Tave šunys gali nuėsti. Žiū
rėk, kad kitą naktį čia ne- 
kėpsotum.—Paklausiau. Ki
tą naktį Laisvės alėjoj atsi
sėdau po liepa ant suoliu
ko. Kol dar vaikščiojo 
žmonės, niekas manęs neju
dino, bet kai rytmečiu pa
mėlynavo dangus, prie ma
nęs priėjo guzikuotas po
nas, pajudino už rankos ir

pradėjo klausinėti:
—Kodėl neini gulti tėvai?
—Aš gi čia ir miegu.
—Parodyk pasą!
—Še, — su visa pinigine 

padaviau, o jam pasą bevar
tant pradėjau pasakoti apie 
muštynes su turkais. Nieko 
nesakęs tas ponas paliko 
mane ramybėje. Jis mane 
pavadino tėvu. Kaip buvo 
malonu, nes tokio žodžio 
negirdėjau jau dvidešimt 
metų. Vienintelė duktė iš
tekėjo, su vyru išvažiavo 
Klaipėdon, žmona mirė ir 
taip nėra kam mane tėvu 
vadinti. Užaugau bernu, 
mirsiu seniu. Matyt, kad 
peranksti užgimiau, nesiti
kiu ir pensijos. Ne visiems 
ji duodama.

Senelis p a s i r e m d amas 
riesta lazda nuėjo pilkomis 
gatvėmis, su pilka nuotaika.

F. žibetis.
(Iš “L. ž.”)

ŠYPSENOS
‘Idealai” Gyvendinami...
Generolas Frankas išleido 

dekretą, kuriuo buv. kara- i 
liui Alfonsui XIII grąžina
mi visi jo turtai, konfis
kuoti 1931 m. kortežų nuta
rimu

Iš laikraščių.
‘Nacionaliniai idealai’ gy

vendinami. Alfonsas labai 
reikalingas pinigų. Jis dide
lis Monte Karlo ruletkos 
mėgėjas. Dabar galės lošti, 
nuo ryto ligi vakaro.

Taip belošdamas, gal būt, 
ir sostą “atloš.”

Sekasi “Dievo patepti- 
niui.”

—o—
Lenkų Juokdariai

Lenkijos pilietis Franciš- 
kus Gilis padavė saugumo 
skyriaus viršininkui prašy
mą, kad leistų jam laikyti 
ginklą. Gilis savo prašymą 
motyvavo tuo, kad jis sto
jęs universitetan teisės stu
dijuoti. Saugumo skyriaus 
viršininkas patenkino “tei
sininko” prašymą.

Iš “Robotniko.”
Gražus tas studentas, bet 

ir saugumo skyriaus virši
ninkas gražus.

Vienas be brauningo tei
sės studijuoti negali, o ki
tas leidžia jam įsigyti “au- . 
tomatinį teisės vadovėlį.”

Pasirodo, lenkų juokda
riai bet ką pralenks.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
net iš vienuolikos sovietiniųKlausimas

Dabar aš nežinau, kaip respublikų. Jos vadinasi se- 
geriau pridera vadinti: So- karnai: 
vietų Rusija, ar Sovietų 
Sąjunga? Man tas labai 
maišosi. Matyt, kad tas 
maišosi net ir kalbėtojams. 
Jie vieną sykį vadina vie
naip, o kitą kitaip. Paaiš
kinkite, kaip geriau ir tei
singiau ?

Rusijos Sovietų Federa
tyvinė Socialistinė Respu
blika

Ukrainos Sovietų Socia
listinė Respublika

Baltarusijos Sovietų So- 
ciilistinė Respublika

Azerbaidžano Sovietų So
cialistinė Respublika

Gruzijos Sovietų Socialis
tini Respublika

Armėnijos Sovietų Socia- 
listiiė Respublika

Ttrkmenijos Sovietų So
cialistinė Respublika

Udjekijos Sovietų Socia
listinį Respublika

Tadžikijos Sovietų Socia
listinė Respublika

Skaitytojas.

9.

Ii

fcfleiapublika
^•Sovietų Socia- 

rbiiblika.

žmonės tuos 
dažnai sumai- 

Dažniausia girdėsime 
Sovietų Rusiją, o ne Sovie
tų Sąjungą. Betgi jie kalba 
apie Sovietų Sąjungą.

Sovietų Rusija yra tiktai 
viena dalis Sovietų Sąjun
gos. Taigi, kalbant api 
są tą milžinišką krą! 
kia visuomet sakyti 
Sąjunga

Atsakymas
Iš tikrųjų 

pavadinimus 
šo.



51 Trečiad., Liepos 26, 1939
BC- . .............. .....

į MOTERŲ SEIMO EIGA PLAUKŲ ŽILIMAS
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SEKRETORĖS PRANEŠIMAI

Moterų Seimas veik čion pat; jis įvyks už 
mėnesio laiko. Per šį mėnesį sparčiai ėjo 
atstovių rinkimai. Kiek teko patirti, tai tik 
iš Cleveland, Ohio, ir Rochester, N. Y., ne
išrinkta atstovės. O gal tik laikraščiuose 
neteko pastebėti? Mes norime, kad ir tos dvi 
kolonijos, jeigu dar neišrinko atstovių, kad 
tai nepražiūrėtų, nes tokiame didžiuliame 
moterų Seime visos didesnės lietusių koloni
jos privalo būt reprezentuojama.

BUS ATSTOVĖ Iš LIETUVOS

Iš Kauno Moterų Tarybos valdyba pra
neša, kad prisius savo atstovę. Kanados 
lietuvės moterys dalyvaus Seime. Wiscon- 
sino valstijos, Chicagos ir Detroito mote
rys jau išrinkusios savo atstoves. Tikima
si, kad ir iš tolimosios Kalifornijos bus at
stovė. Tai pačios tolimosios lietuvių kolo
nijos . Iš šių faktų galima jau spręsti, kad 
mūsų dedamos pastangos sušaukime di
džiojo moterų Seimo veltui nenueis. Kiek 
arčiau New Yorko moterys labai rūpestingai 
ruošiasi, kad kožna draugija pasiųstų at
stovybę.

Dėlei sutaupymo laiko laike Seimo, komi
tetas prašo, kad draugijų sekretorės prisiųs
tų pirma Seimo atstovių vardus ir manda
tus, nes paprastai mandatų sutvarkymas už
ima daug laiko, o mes jį turėsime labai tau
pyti, kad būtų progų svarstyti svarbesnius 
reikalus.

Jeigu kurios draugijos dar negavo pa
kvietimo, prašom pranešti sekretorių antra
šus, o mes tai pasiųsime.

DĖLEI RANKDARBIU PARODOS

Daugelis moterų asmeniniai yra klausu- 
sios apie dirbinių išstatymą parodoje; tom 
pranešime laiškais. Bet nekurios, be abejo, 
laukia oficialio pranešimo, kada pasiųsti dir
binius. Manančios dalyvauti parodoje, su
pakavę dirbinius siųskite apdraustus arba 
užregistruotus. Siuntiniai bus priimami tar
pe 4 ir 12 rugpjūčio (August) mėnesio. Tik
tai taip siunčiant mes galime užtikrinti jūsų 
daiktų saugumą. Siuntinius siųskite sekamu 
antrašu : K. Petrick, 221 So. 4th St., Brook
lyn, N. Y.

AUKOS

Išsiuntinėta į įvairias kolonijas Seimo 
lėšų padengimui aukų rinkimo blankos. 
Kaip kur teko patėmyti, kad moterys tas 
blankas nepadėjo į šalį: kiek jos sugeba, 
tiek dirba. Taip ir reikia dirbti. Jeigu vi
sos padirbėsime, tai visas lėšas lengvai pa
dengsime.

Paskutinėmis dienomis aukų prisiuntė se
kamai :

LLD Moterų Kuopa, New Haven, Conn., 
per žolynienę ........................ $10.00

LLD 5 kp., Newark, N. J., 
per J. Miškeliūną .................. 5.00

Lietuvių Moterų Kultūros Kliubas,
Chicago, Ill., per J. Rasmor, 6.74

Vyrai mums taipgi padeda; pasiskaitykit 
sekamą laišką, o pačios tame įsitikinsite:

“Gerbiamoji: Ačiū tamstai už praneši
mą apie moterų Seimą, kuris atsibus rugsė
jo mėnesio 7, 8 ir 9 dienomis, šiais metais, 
Brooklyne. Taigi, skaitant tokį pranešimą, 
mano širdis pradėjo tankiau plakti iš 
džiaugsmo, kad moterys, ateinančios kartos 
auklėtojos, pradeda atbusti, pradeda orga
nizuotis, pradeda nuo savęs stumti senovės 
jom teikiamą panieką-pažeminimą. Tai yra 
pavyzdingas moterų darbas. Moterytės, jūs 
veikdamos, organizuodamos šioje šalyje, 
duodat minčių ir energijos toms moterims, 
kurios gyvena daugiau pavergtose šalyse. 
Jos išgirs jūsų veikimą, pasidrąsins ir pa
seks jūsų pavyzdžius. Taigi, aš savo plas
nojančia širdžia linkiu, kad tamstų Seimas 
jus užartavotų į stipriausią uolą visų mote
rų vieningą organizaciją.

Kaipo senas diedas, sulig savo išgalės, au
koju į Seimo fondą vieną dolerį.

Su meiliškais linkėjimais,
Juozas Daubaras.

Athol, Mass.”
Ačiū už gerus linkėjimus ir piniginę pa

ramą. Mūsų komitetas dirba pasirįžusiai ir 
vieningai, kad Seimas visais žvilgsniais būtų 
sėkmingas ir skaitlingas. Patsai darbas yra 
gana didelis, reikalauja mūsų visų bendru
mo. Mes jį vesime sulig savo galimybių.

K. Petrikienė, Sekretorė.

Naujosios Anglijos Mo
tery Sąryšio Žinios
Pikniko reikalu šiuo tarpu 

daugiausia kalbama. Kiek 
teko patirti, tai dainininkių 
grupės rūpestingai ruošiasi su 
dainom. Mat, šis bus pirmas 
toks moterų grupių pasirody
mas ir, be abejonės, jis bus 
įdomus. Daugiausia spėlioja
ma, kas bus pirmos dovanos 
laimėtojom. O tas bus galima 
patirti tik liepos 30-tą, Mon- 
telloj.

Rankdarbių Klausimu

Susitikus, viena draugė ma
nęs klausia:

“Ar galima imti rankdarbius 
bile nuo ko, bile nuo draugės 
nežiūrint jos įsitikinimų bei 
minčių skirtumo?’’

“žinoma,” greit atsakiau. 
Ne tik imkit nuo tų, kurios 
pačios pasiūlina, bet visų par
eiga paprašyti, paraginti mo
teris iš kolonijų atvežti rank
darbius į parodą. Mūsų tikslas 
išstatyti gražiausius mūsų se
sių lietuvaičių dirbinius vie
šam pasižiūrėjimui, nes daug 
puikių darbų yra nematę sau
lės, nei juos matė plačios žmo
nių akys.

Maisto Stalas

Montellietės ruošia specialį 
valgių stalą. Kiek šių žodžių 
rašėjai teko patirti apie tai, — 
jis bus puikus. Bet mes, iš 
plačių, apylinkių, geriausia pa
gerbsiu! šį gražų montelliečių 
triūsą, tai po biskį prisidėda
mos su įvairiais daikteliais, 
tinkamais maisto stalui. O kas 
tokiam stalui tinkama, aiškin
ti nereikia, nes mūsų piknikų 
lankytojos puikiai tą žino. Tai 
vykdamos į pikniką, ar pavie
niai, ar susidėjusios, nuvež- 
kim gardėsių montelliečių sta
lui.

Tikietų Platintojų Atydai

Po įvairias kolonijas drau
gės turi pikniko tikietų pla
tinimui. Prašomos pasirūpinti 
parduotus ir neparduotus pri
statyti į pikniką. Kurios dėlei 
svarbių priežasčių negali pa
čios pribūti į pikniką, prašo
mos įduoti kitom į pikniką 
vykstančiom.

Iki pasimatymo su visom 
piknike. Vargo Duktė.

Queensboro namų projek
tas, prie Queensboro Tilto, jau 
baigiamas statyti. Talpins 12,- 
000. Bus didžiausis ’ tos rūšies 
projektas pasaulyje.

Karo Laikų Mados

Paryžius, pasaulio madų centras, nesenai 
rodė karo laikų madas. Geriausiais mode
liais pripažino nepermirkstamus kostiumus 
su gaso maska, pirštinėmis ir guminiais ba
tais su ilgais aulais. Joms pademonstruot, 
valdžia pristatė gaso ir padegančių bombų 
ir kitų karo reikmenų, buvo sudaryta karui 
panaši aplinkuma.

Chinietė motina sėdi Čangtu miesto griuvėsiuose ir verkia netekusi savo 
namų ir šeimos. Tik griuvėsiai ir var gas pasiliko, kai Japonijos imperia
listų orlaiviai sunaikino daugybę namų ir virš 500 nekaltų žmonių gyvy
bių. Amerikos žmonės: ką jūs sakote dėl tų barbarysčių, kurias atlieka 

Japonijos žvėrys ?!

Ji Pasiekė Dangaus 
Žvaigždžiu Sritį

••
Nesenai įvykusiame tarp

tautiniai žymių astronomų po
sėdyje, Paryžiuje, Dr. Cecilia 
Payne Gapoškin, Harvardo 
Observatorijos astronome, pa
teikė įdomių naujų aiškinimų 
apie skaisčiąsias žvaigždes, 
astronomų vadinamas Super- 
novae. Ji gerai paruoštais da
viniais parodė, kad jų skaistu
mas paeinąs nuo smarkesnio 
sukimosi, o ne nuo didelio 
karščio, kaip manyta.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Šis susirinkimas įvyko pas 

d. M. Sadonienę. Narių daly
vavo nedaugiausiai, nes tūlos 
draugės buvo išvažinėjusios 
pasisvečiuoti pas savo gimines- 
draugus į kitas kolonijas ir 
dar nebuvo grįžusios namo.

Skaityti du laiškai: vienas 
Moterų Seimo klausimu ir an
tras LDLD 12 apskričio ren
giamo “Laisvės” pikniko rei
kale. Buvo diskusuota, kad 
suorganizuoti busą važiuoti į 
“Laisvės” pikniką, bet pasi
rodė, kad daug draugų ren
giasi išvažiuoti į New Yor- 
ką, Pasaulines Parodos pama
tyti, tai busų organizavimas 
buvo neįmatomas.

Kalbėta klausimu siuntimo 
delegačių į Moterų Seimą. Bet 
kad šiame susirinkime kelių 
draugių nebuvo, tai delegačių 
rinkimas paliktas sekančiam 
susirinkimui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpjūčio 4-tą 
dieną, pas d, O. Girnienę, 4 
Welton Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visos draugės 
turėtumėm dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus svarbiu rei
kalų atlikti. O taipgi svarbu 
išrinkti delegates į būsimą Mo
terų Seimą.

Pasibaigus susirinkimui, d. 
Sadonienė pavaišino drauges 
lemonadu ir skaniais pyragai
čiais. Ačiū jums, draugute.

—o—
Kas Veikiama dėl 

Moterų Seimo?
Nuo pasirodymo laikraščiuo

se paskelbto dienotvarkio, ko
kius klausimus svarstys būsi
mas Moterų Seimas, mūsų Mo
terų Skyrius išrinko dvi drau
ges į komisiją pasitarti su 
Šventos Marijos Magdalenos 
Draugystės narėmis ir bendrai

LIETUVA SKĘSTANTI PAVASARIO ŽIEDUOSE. 
Gražusis pavasaris šiemet baigėsi, palikdamas gerų 

vilčių nužydėjusiems sodams. Gausiai užsimezgę 
žiedai leidžia tikėtis gausingo vaisių derliaus.

išvystyti veikimas vietos mote
rų tarpe. Bet, ant nelaimės, 
tas Moterų Skyriaus sumany
mas likosi nepriimtas.

Birželio mėnesio susirinkime 
Moterų Skyrius nutarė pasiųs
ti pakvietimo laiškus LDS 6 
kuopai ir SLA 50 kuopai 
bendram veikimui delegačių 
pasiuntimo reikale. Laiškai 
buvo pasiųsti, bet minėtų 
kuopų nariai to klausimo vi
sai nesvarstė. Moterys, kurios 
dalyvavo tuose susirinkimuose, 
sakosi, kad neišdrįso pradėti 
diskusuoti tą taip svarbų klau
simą, o draugai vyrai irgi ne- 
diskusavo jo, tai ir tas žings
nis nepavyko. Tas. reiškia, 
kad' vietos draugai dar vis ne
įvertina moterų organizavimo 
darbo, ir neina su jomis ben
drai darbuotis ir tokiame svar
biame klausime, kaip pasiunti
mas delegačių į Pirmą Ameri
kos Lietuvių Moterų Seimą.

Moterų Skyriaus Ligonės
Drg. A. Simonaitienė jau 

ilgokas laikas kaip serga, kan
kinasi sunkios ligos suimta. Ji 
randasi savo namuose, 9 Miles 
St. Drg., turėdamos laiko,,at
lankykite ją.

Drg. K. Juozapaitienė irgi 
negaluoja. Nors ji tiesioginiai 
neguli lovoje, bet randasi po 
gydytojo priežiūra. Reikia 
atlankyti ir ją.

Drg. J. Navalinskienė eida
ma gatve pasižeidė koją. Ir 
ji jau kelios dienos kaip guli 
lovoje.

Nuo savęs linkiu visoms 
draugėms greitai pasveikti ir 
vėl darbuotis sveikųjų tarpe.

Moterų Skyr. Koresp. O. G.

SO. BOSTON, MASS.
Didysis Moterų Sąryšio pik

nikas sujudino visą Bostono 
lietuvišką visuomenę. Visi kal
ba apie moterų pikniką ir visi 
rengiasi būti jame ateinantį 
nedėldienį, liepos (July) 30 
d., Tautiškam Parke, Montel
lo, Mass.

Ir kaipgi nesirengsi, kuomet 
ten bus taip linksma ir gražu. 
Ten grieš geriausia orkestrą. 
Girdėsime dainų kontestą, ku
rį išpildys gabiausios Naujo
sios Anglijos dainininkės. Ma
tysime rankdarbių parodą, į 
kurią moterys yra sudėjusios 
daug triūso.

Ten bus duodama daug do
vanų atsižymėjusioms kontes- 
te ir rankdarbių parodoj. 
Taipgi bus išdalinta 15 dova
ni/ prie įžangos tikietų.

Ten bus svečių iš New Yor
ko ir kitų tolimesnių kolonijų. 
Ten pasimatysime visi.

Bušai išeis 11:30 ryto nuo 
Lietuvių Amer. Piliečių Kliubo 
svetainės, 376 Broadway, So. 
Bostone.

—o—
Iš LLD Moterų Susirinkimo, 

Atsibuvusio Liepos 20 d. 
šiame susirinkime dalyvavo 

daug viešnių iš visų So. Bosto
no Moterų Sąryšyj priklausąn- 
čių organizacijų, nes artinan
tis didžiajam Moterų Sąryšio 
piknikui reikia prie jo ir gero 
prisirengimo.

Išsirinkom darbininkes ir 
busų tvarkymo komisiją. Bu
šus tvarkyti apsiėmė dd. C. 
Yenkienė, Grinkaitienė ir O.

Daug žmonių rūpinasi, kad jų plaukai 
pergreit žyla, baltėja. Kiti net mano, kad 
gal jų plaukus užpuolė kokia n ol's liga.

Plaukų autoritetai sako, kad plaukų žili- 
mas nėra kokia nors plaukų liga, užsikrėti
mas. Tiesa, plaukai gali greičiau pražilti 
nuo kokios nors vidujinės ligos, kaip tai pa- 
žeistų-suįrusių nervų ir kitų ligų. Tačiau 
už vis svarbiausia, tai paveldėjimas, kadan
gi yra žmonių, kurie tik po 20 metų am
žiaus turi, o jų plaukai jau balti.

NUPLIKIMAS
Nuplikimas bei greitas praretėjimas plau

kų taip pat, tūli gydytojai mano, galįs pa
eiti nuo kokios nors vidujinės chroniškos li
gos. Tačiau daug žmonių mano, kad jei nu
plikimas paeitų nuo chroniškų ligų, tai juk ir 
moterų rastųsi plikų. Tai tiesa, labai retas 
atsitikimas, kad moteris būtų visai plika, ta
čiau randasi daug moterų, kurios turi labai 
menkus, retus plaukus, kad be didelio var
go galėtum suskaityti. Tačiau jos tuos sa
vo kelis plaukus suraito, sugarbiniuoja ir ap
gauna žmones.

Plaukų specialistai sako, jog moterys to
dėl turi daugiau plaukų, kad jos per šimtme
čius kreipia daugiau atydos link savo plau
kų. Jos tankiau savo plaukus šukuodavo, 
švariau užlaikydavo ir taip toliau. Vyrai, 
kaip tik atvirkščiai, jie atsikėlę ryte iš lovos 
perveda ranka per plaukus ir užbaigta. Jų 
manymu, šukavimas, tai tik laiko eikvoji
mas. Plaukai kaip tik to labiau ir reikalau
ja—šukuot, galvos odą patrint, pamasažuot, 
kadangi šukavimai, masažai paakstina krau
jo apytaką, priduoda stimuliacijos plau
kams. M. Baltulioniūtė.

Moterą Seimo Reikale
Sekant spaudoj Amerikos lietuvių mo

terų pasibrėžimą sušaukti platų Amerikos 
lietuvių moterų Seimą 7-8-9 dienomis rugsė
jo m., šių metų, įmatoma gražus ir daug 
žadantis darbas.

Peržvelgus dienotvarkį, jau metasi į akis, 
kad šitas Seimas yra šaukiamas ne siaurute 
papėde, ne vien apkalbėti lietuvių moterų 
darbininkių kasdieninius reikalus, bet 
daujama plati kooperacija su kitu’WvViM 
moterimis kultūriniame ir organitaepftM»e 
darbe. ‘T:

Jau iš kalno numatoma, kad Seimo 
sis suinteresavo visos plačios Amerikos pa
žangesnes moteris, nes kur tik sueisi būrelį' 
moterų, visur gauni klausimą: “Na, kaip 
Seimo reikalai?” “Ar ruošiatės prie Sei
mo?” “Stengsiuosi ir aš dalyvauti.” Tai to
kios ir panašios kalbos vyrauja moterų tar
pe.

Mūsų kolonijos, Richmond Hill, N. Y., 
draugės taipgi susirūpinusios šiuo svarbiu 
klausimu. Nors neturi atskiros moterų kuo
pos, bet jau per du LLD 185 kp. susirin
kimus svarstė šį klausimą. Paskiausiame su
sirinkime išrinkta dvi delegatės ir paaukau
ta $3 iš kuopos iždo, taipgi A. Bieliauskienė 
ir A. Daugėlienė paėmė blanką ir pasižadėjo 
parinkti kiek aukų Seimo išlaidoms. Dar 
mūsų kolonija, manau, duos dvi delegates iš 
LDS kuopos. A. Biel-nė.

Kvietkauskienė. Nutarėm duo
ti laimėjimams iš kuopos vie
ną dovaną. Antrą, gražų 
rankdarbį, aukoja d. M. Pe- 
shinienė. Nutarėm turėti pie
tų beskę dėl laimėjimų; pri
rengti apsiėmė dd. J. Krolie: 
nė ir 13. Lazickienė.

RAportą iš atsibuvusio 
“Laisvės” pikniko, Maynarde, 
išdavė d. C. Jenkienė. Pelno 
nuo pietų beskės “Laisvei” pa
daryta $20.60. Taipgi, valdy
bai pasitarus, buvo paaukota 
pietų beskė Komunistų Parti
jos apskričio piknike, atsibu
vusiame 16 d. liepos, Worces- 
teryj. Pelno liko $13.10.

Nutarėm parsitraukti plati
nimui 25 kopijas Pasaulinės 
Parodos Albumo. Ir kaip tik
tai išeis, iš spaudos brošiūra 
apie kunigą Coughliną — pa
imti 25 knygutes pradžiai dar
bo rudeniniam sezonui.

H. T., Korespondentė.

Vaikai Pabėgėliai
Atholl kunigaikštienė atsiuntė amerikie

čiams padėką už pagelbą Ispanijos vaikams 
pabėgėliams per Foster Parents’ Planą, ku
riam ji darbuojasi.

Geros valios žmonių pasidarbavimu, Biar- 
ritze ir apylinkėj, Francijoj, yra įsteigta 
septynios vaikų kolonijos ir į jas perkeliama 
vaikai iš koncentracijos kempių kaip tik 
gaunama užtikrinimas nuo organizacijos ar 
asmens, jog mokės po 30c per dieną arba 
$9 per mėnesį vaiko užlaikymui.

Virš 400 žymių amerikiečių yra paėmę 
auklėt po vieną ar du vaikus pabėgėlius.

.Veikla Duoda Pasekmes
Švedijos moterys pastaruosiuose rinkimuo

se pasidarbavo išrinkt daugiau moterų į sa
vivaldybes, ir joms pavyko: išrinkta 305 
vietoj seniau buvusių 171.

Dovana Mažajai Aktorei
Shirley Temple, kuri neužilgo bus mato

ma Maeterlincko veikale, gavo nuo autoriaus 
knygą su jo užrašytais linkėjimais “nešt 
meilės žodį į visus kraštus pasaulio.”

Naktį į liepos 23-čią oro 
temperatorūra buvo nupuolus 
iki 58 laipsnių. Tokio vėsaus 
oro tą dieną nebuvę nuo 1871 
metų.

Moterys Atsargesnės
Nacionalė Saugumo Taryba sako, kad iš 

12,500 važiuotos nelaimėse užmuštų pėsti
ninkų tik 21.9% buvo moterys. Iš nemirti, 
nai sužeistų 275,000 33% buvo moterys.
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Daromi Žygiai Atsteigti Lietu
viškas Mokyklas

MONTREAL, Que. — Nors 
Montreal© lietuvių gana skait
linga kolonija, gyvena keli tūks
tančiai lietuvių, bet lietuviškų 
mokyklų vaikučiams čia nesi
randa. Seniau veikusios kelios 
lietuviškos mokyklos, kuriose 
■buvo dėstoma lietuvių kalba, 
buvo uždarytos. Taip per pasta
ruosius keletą metų, nežiūrint 
tėvų didelio noro savo vaiku
čius, pramokyti lietuviškai skai
tyti ir rašyti, beveik nebuvo ga
limybių. Reikėjo rūpintis atski
roms organizacijoms palaikyti 
privatiškas lietuvių kalbos mo
kyklėles, kas, be abejo, sudary
davo sunkumų.

Šiais metais ateinančiam žie
mos sezonui rūpinamasi atsteig- 
ti lietuvių kalbos mokyklas vai
kučiams, užlaikomas valdžios 
lėšomis. Liepos 20 d., Lietuvių 
Vytauto Kliubo svetainėje įvy
ko bendras lietuvių organizacijų 
ir pašalpinių draugijų atstovų 
pasitarimas tuo klausimu, ku
riame dalyvavo atstovai nuo se
kančių organizacijų: Montreal© 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
laipinės Dr-jos, D. L. K. Vy
tauto Neprig. Kliubo, šv. Ka- 
zimiero-Jono Pašalpinės Dr-jos, 
LLD 137 ir 47 kuopų, Kanados 
Lietuvių Tautinės Vienybės ir 
Montrealo Lietuvių Organizaci
jų Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komiteto. Nors visų orga
nizacijų atstovai neįgalioti per 
savo organizacijų susirinkimus 
ir buvo sušaukti tik ant grei
tųjų, bet kadangi nėra laiko il
gai vilkinti ir pasitikėdami savo 
organizacijomis, kad jos nebus 
priešingos tokiam žygiui, nuta
rė imtis darbo, būtent: pasiųsti 
Kanados švietimo Ministerijai 
prašymą, kad. būtų leista at
steigti liętuyių kalbos mokyk
las vaikučiams, bent trijuose 
dįatr.iKtuose, kaip tai, Ęoint St. 
Charles, Frontenac ir Ville 
Emord ar Rosemounte, (užlaiko
mas valdžios lėšomis, duodant 
butą, kurą, šviesą, mokytoją ir 
kitas visas privilegijas, kokias 
turi visos kitos' mokyklos. Pa
mokose būtų dėstoma vien tik 
tai lietuvių kalba skaitybos ir 
rašybos, neliečiant nuo tėvų pri
klausančių tikybinių ar politi
nių jsitikinimų. Pamokos vyktų 
vakarais pasibaigus reguliarėms 
mokyklų pamokoms, kiekvienam 
distrikte po du vakaru į savai
tę. Mokytoju numatytas dau
gumui Montrealo lietuvių ži
nomas, turintis daug patyri
mo toje srityje P. Tautkus.

Taigi, Montrealo lietuviai, 
ypač tėvai, kuriems rūpi pra

Važiuojant iš Fort Wayne, 
Ind., Alum Prilioduotu Tro- 
ku j Chicagą, ant US 6 Ke
lio, Netoli Walkertown o, 
Įvyko Nelaimė.

Skaudi, liūdna žinia pasie
kė vilniečius apie troko ne
laimėj žuvimą Frano Adomė
lio, “Vilnies” direktoriaus ir 
Illinois L. K. Tarybos nario, 
šaltas šiurpas sugnybė d. 
Frano žmoną Olgą Bortkevi- 
čiūtę, Albiną Petronį, pas kurį 
Franas dirbo už alaus išvežio- 
toją, ir kitus draugus.

Didelį liūdesį pergyvena 
“Vilnies” darbininkai. Drau
gas F. Adomėlis buvo veiklus, 
ftipestingas darbuotojas. Jis 
nuo atvykimo į Chicagą iš Ka
nados buvo “Vilnies” direkci
jos narys. Nebuvo tokio dien
raščio parengimo, kuriame ne
būtų jis turėjęs vienokią ar 
kitokią svarbią pareigą.

Frank Adomėlis, gyvenda
mas Kanadoj ir būdamas mai- 
nieriu, daug veikė ten unijos 
budavojimui ir auginimui. Ve 
liau stojo dirbti prie “Liau
dies Balso,” pažangaus Ka
nados lietuvių, į savaitę du
kart einančio laikraščio.

Gaila netektis jauno, ener
gingo idėjos draugo... Lietu
vių darbininkų judėjimas su 
Adomėlio žuvimu neteko už
sigrūdinusio ir klasių kovoj

mokyti savo vaikučius (o rūpi, 
tikiu, visiems) gražiai lietuviš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti, šį 
prašymą švietimo Ministerijai 
turi paremti įrodančiais tėvų 
norais, būtent, po juo turi būti 
tėvų parašai, kad jie tikrai no
ri, kad būtų atsteigta lietuvių 
kalbos mokykla. Todėl virš mi
nėtas bendras organizacijų at
stovų pasitarimas sudarė komi
tetą, kuris rūpinsis parašų, rin
kimu. Pas kuriuos to komiteto 
nariai apsilankys namuose, be 
jokių abejonių, pilnai pasitikė
dami, galite pasirašyti, jei tik 
turite noro dėl tokių mokyklų 
atidarymo, kaip kad viršuj iš
dėstytos sąlygos.

Laiko nedaug beliko. Tuojau 
prasideda mokyklinis sezonas, 
todėl šis darbas negali būti vil
kinamas. Komitetas rinkdamas

parašus nežino visų lietuvių 
adresų ir pas kitus gali neuž
eiti, arba užėjus gali nerasti 
namie, arba dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių tėvai, norinti 
turėti dėl savo vaikučių lietu
viškas mokyklas, galite būti ne
pasiekti. Todėl galite kreiptis 
pas komiteto narius namuose 
dėl pasirašymo po prašymu, bū
tent, Pt. St. Charles ar Ville 
Emord lietuviai kreipkitės pas 
J. Lesevičių, 2537 Chateauguay 
St., ar pas A. Matiuką, 2474 St. 
Charles St., Frontenac'o dist- 
rikto ar Rosemounto, kreipki
tės pas M. Navikevičienę, 2588 
Bercy St., ar pas A. čekaitį, 
2159 Gascon Ave.

Darbas pradėtas. Vykdykime 
jį gyvenime, visi lietuviai įrody
dami savo solidarumą, kad mes 
esamo lietuviai, mylime savo 
kalbą, ir kaipo teisėti Kanados 
piliečiai, kad turėtume lygias 
privilegijas, kokias turi visi Ka
nados piliečiai ir savo kalbos 
mokyklas vaikučiams.

J. Lesevičius.

Chicagos Žinios
Frank Adomėli, “Vilnies” Direktorių, Užmušė 

Baisiame Troko Aksidente
išbandyto veikėjo.

Nežiūrint to, kad Franui te
ko sunkiai dirbti, naktimis ne
miegoti einant alaus išvežio
tojo pareigas Ritz Distribu
ting Co., jis vis rasdavo liuos- 
laikio dalyvauti susirinkimuo
se, eiti dienraščio “Vilnies” 
d i r e k c i j os nario pareigas. 
Kiekvieną darbą Franas sten
gėsi atlikti širdingai ir kaip 
galima geriausiai.

Trekų susikūlimas buvo bai
siai didelis, kame žuvo drg. 
Fr. Adomėlis. Ritz Distribu
ting Co., A. Petronio trekas 
sudaužytas į šipulius; net ge
ležinės statinės trūkę per pu
sę. Taipgi troko motoras per- 
trūkęs. Atrodo, kad antro tro
ko vairuotojas kokiu tai bū
du važiavo ne savo puse. Tre
kas, kuriuo važiavo Adomėlis, 
radosi savo pusėj. Nelaimė 
įvyko lygioj vietoj. Antro tro
ko vairuotojas taipgi užmuš
tas vietoj. Iš to aksidento tik 
vienas žmogus liko gyvas, tai 
kuris miegojo antrame troke. 
Bet jis taipgi sunkiai sužeis
tas. *

Komunistų Partijos 20-metinė 
Sukaktis

Komunistų Partijos Chica
gos organizacija ruošiasi prie 
labai didelės ir svarbios iškil
mės, būtent, paminėjimo par
tijos 20 metų gyvavimo su-

Ikakties. čionai 1919 metais 
Komunistų Partija tapo suor
ganizuota, tai čionai ir įvyks 
to didelio istorinio įvykio 
s v arb i aus i as at ž y m ėjimas.

Masine sukakties atžymeji- 
mo iškilme įvyks rugsėjo 1 d., 
milžiniškam Chicagos Stadiu- 
me. Prakalbas sakys partijos 
vadai — Earl Browder, Wil-

Dėl Tragiškos Draugo Prano Adomėlio Mirties
Illinois Lietuvių Komunistų

Tarybos Pareiškimas

LIETUVIŲ D A R B 1 N INKŲ 
JUDĖJIMAS NETEKO IŠ

TVERMINGO KOVOTOJO

Draugas Kranas Adomėlis 
dar amžium jaunas, bet dar
bininkiškam veikimo buvo pa
sižymėjęs. Jis buvo daug me
tų nariu Kanados Komunistų 
Partijos. Kaip atvyko į Chica
gą, čia persikėlė į Partija ir 
veikė, kiek aplinkybės- leido. 
Franas Adomėlis buvo per pa
skutiniu du metu Illinois Lie
tuvių Komunistų Tarybos na
riu.

Jis būtų daug daugiau vei
kęs, jeigu ne tokios darbo ap
linkybės, kokiose jam teko 
rastis. Jis dirbo ilgas valandas 
ir kartais naktimis. Dėl laiko 
stokos no visur galėjo daly
vauti — kliudė jam dar pla
čiau įsitraukti į veikimą.

Illinois Lietuvių Komunistų 
Taryba, kaip ir mūsų Partija 
su mirčia draugo F. Adomėlio

Minersville, Pa.
Liepos 16 d. įvyko ALDLD 

14 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimas, sulig narių skait
liam, buvo truputį per mažas, 
ypatingai kaip šitam svarbiam 
momente, tai tokios kultūrinės 
organizacijos nariai skaitlin- 
giau turėtų lankyt susirinki
mus. Na, gal dėl to neatsilan
kė skaitlingai, kad artinasi 
apskričio piknikas, tai nenorė
jo jaunesni būti išrinkti prie 
darbo. Mat, kiekvienas nori 
turėti daugiau liueso laiko pa
silinksmint, o stojus prie dar
bo to negali padaryti. Bet 
šiaip ar taip darytum išvedi
mą, jeigu visi šalintųsi nuo 
darbo, tai ir piknikus negalė
tume surengti.

Nors ii’' neskaitlingas buvo 
susirinkimas, bet liko pravesta 
ir gerų tarimų. Apkalbėta ir 
nutarta Lietuvos Draugų Ko
miteto išleistas peticijų blan
kas išsidalint ir rinkt parašus 
kuo daugiausia.

Plačiai apkalbėta ir išdisku- 
suota moterų Seimas ar Kon- 

Įgresas, kuris įvyks pradžioj 

liam Z. Foster, James W. 
Ford, Robert Minor, Mother 
Bloor, Morris Childs ir kiti. 
Manoma, kad čia dalyvaus ir 
kalbės atstovai ir kitų šalių 
komunistų.

Įžanga bus tokia: rezervuo
ti tikietai $1.10 iki 55 centų, 
o abelna įžanga tiktai 25 cen
tai. Koresp.

neteko širdingo, atsidavusio ir 
energingo jauno draugo.

Mes lenkiame galvas prie 
kovotojo karsto. Tuo pačiu 
tarpu kviečiame darbininkus, 
f a r m e r i u s, inteligentus ir 
smulkius savininkus stoti į 
Amerikos Komunistų Partiją, 
kad užpildyti jo vietą.

Illinois Lietuvių Komunistų 
Taryba šioj liūdnoj valandoj 
reiškia gilią užuojautą Frano 
žmonai, Olgai Bortkevičiutei, 
jo giminėm ir artimiesiem.

Pirmyn, draugai, į kovą 
prieš išnaudotojus!

Daugiau energijos ir pasiry
žimo darbininkų klasės laimė
jimui !

šalin fašizmas, šalin agreso
riai ir naujo karo provokato
riai !

Tegyvuoja pažangių žmo
nių vienybė — prieš-fašistinis 
frontas!

Tegyvuoja Komunistų Par
tija !

Illinois Lietuvių
Komunistų Taryba.

rugsėjo mėnesio Brooklyne, 
N. Y., kad jį paremti. Būtų 
dar geriau, jeigu būtų galimy
bė ir atstovę pasiųsti. Bet ši- 
tuom klausimu moterys pačios 
padarė tokią išvadą: Moterų 
Apšvietos Kliubas savo, laiky
tam susirinkime nutarė siųsti 
atstovę ir išrinko drg. M. J. 
Ramanauskienę, tai, jų many
mu, užtenka vienos nuo mi- 
nersvi 11 iečių. Tad kuopa nuta
rė paaukauti iš kuopos iždo 
moterų Seimui $2. ir suteikt 
mandatą nuo ALDLD kuopos 
moteris atstovauti Seime.

Kebliausias dalykas buvo, 
tai išrinkimas komiteto pikni
ko surengimui.

Susirinkimas užsibaigė pa
sekmingai, komisiją surengi
mui pikniko išrinkom, ir be
veik visi draugai apsiėmė sto
ti prie didžiulio darbo—suren
gimo abiejų piknikų, ALDLD 
9-to Apskričio ir “Laisvės” Ju
biliejinio.

Tad dabar tenka tarti žodį 
į visus apylinkės draugus, kad 
jūs tinkamai prisirengtumėt 
prie šių dviejų piknikų. Kurie 
jaučiatės jaunesni ir tinkami 
padirbėti, pribūkit anksčiau.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Cleveland, Ohio
Paremkime Lietuvių Komu

nistų Pikniką
Lietuvių Komunistų kuopos 

draugai turį pasiėmę sau už 
pareigą gelbėti visame vieti
niam lietuvių progresyviam 
veikime. Prie tam, jiem prisiei
na daug veikti ir ąbelnai tarp
tautiniame darbininkiškame ju
dėjime. Tankiai draugams par- 
tijiečiams prisieina sukelti ir fi
nansines kvotas, abelnai Ame
rikos darbininkų veikimui, jų 
kovoms už geresnę ateitį. Tas 
viskas sudaro partijiečiams 
daug lėšų, išlaidų. O parengi
mų, kuriuose jie galėtų pasida
ryti sau įeigų, rengia visai ma
žai. Nes tie draugai yra per
daug užimti progresyvių organi
zacijų veikime.

Sekantį sekmadienį, liepos 30 
dieną, lietuviai parti j iečiai ren
gia pikniką su prakalbom ir lai
mėjimais. Kap imayttis iš pa
garsinimų, piknike kalbės adv. 
Yetta Land, kandidatė į miesto 
majorus. Prie įžangos tikietų 
leidžia gražias dovanas išlaimė- 
jimui. O įžanga irgi visai pigi 
— tik 10 centų. Piknikas bus 
Mačiutos Darže.

To viso dėlei, visi demokra
tiškai nusistatę lietuviai turėtu
me dalyvauti šiame piknike, 
kad paremti mūsų draugus par
ti j iečius.

Partijiečių Draugas.

Prakalbos

Ketverge vakare, Lietuvių 
Draugijų Svetainėj, 6835 Su
perior Ave., kalbės žurnalistas 
J. Jurginis. Clevelandiečiai 
turės progos išgirsti žodį iš 
jaunos Lietuvos. Svečias yra 
užaugęs neprigulmingoj Lietu
voj. Todėl jo atsilankymas į 
mūsų koloniją yra svarbus vi
siems lietuviams. Visi daly
vaukite ketvirtadienį, liepos 
27 d., tai bus pirma tokia pro
ga išgirsti Lietuvos žurnalistą.

M—ka.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytoju.

Aktorė Laimėjo Bylą Prieš 
žurnalą, kuris Rašė, kad Ji 

Hitlerio Mylėtinė

Paryžius. — Žurnalas 
“Pour Vous” buvo išspau- 
dinęs pasaką, būk lenkė ju
damųjų paveikslų aktorė 
Pola Negri buvus Hitlerio 
mylėtinė. Pola Negri dėl to 
patraukė žurnalą teisman 
už apšmeižimą. Dabar teis
mas priteisė, kad žurnalas 
užmokėtų jai $260 už gar
bės nuplėšimą.

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 Stone Ave., tarj>e Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Gienmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
\ Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Žemaičių minios, susirinkusios į ūkininkų šventę Mažeikiuose birželio 29 d.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINE PARODĄ • • •
Lietuvių Įstaiga prie xcx w i n ey" 

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis. ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant 
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
isfe Telephone: Havemeyer 9-9115
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Trečiad.t Liepos 26, 1939 LAISVB '

WORCESTER, MASS Minersville, Pa
Aido Choro Žinios

Jaunas Choristas.

j

Tel. Virginia 7-4499

kiek

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Namų Rakandų Krautuve
the

ypatingai dai- 
Todėl šį sykį 
pasakyti apie

pasirūpinkit, kad jūsų vaikai 
tęstų''jūsų pradėtą darbą. Pa
sistenkit, kad jie būtų Aido 
Chore.

sekamu antrašu: Ramalda Pa-
277 Silver St., So. Boston,

Veikimo Planai Žiemos 
Sezonui

76 of 
Law at 

U rook ly n, 
on the

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE
GB4846 
to sell 
of the 

,7324 -
County 
premises.

7324—6th

NOTICE

Avenue. Kalbės žurnalistas J. Jur
ginis. Įžanga tik 10 centų. Visi bū
kite. (172-174)

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
6th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed off

WILLIAM REESE
Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License

Section
Alcoholic Beverage Control 

5th Avenue, Borough of 
to consumed _.............

CONNOLLY 
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Pagal kolonijos didumą li
tai labai 
spaudoj, 
ir patei- 
d augiau 

Bet iš

margą jos veiklą, 
mažai žinių matosi 
Iš vienos pusės, lyg 
sinama. Sakytum, 
dirbt, mažiau kalbėt, 
kitos pusės, rodos, kad nieko 
neveikiama, o 
lės klausimu, 
noriu kaip ką 
Aido Chorą.

Po ilgokos (kelių mėnesių) 
pertraukos, gegužės 31 aidie- 
čiai vėl pradėjo dainų pamo
kas, vadovybėj J. Karsokie- 
nės. Pradžia darbo gera, ir 
pasirodo, kad publika pasi
ilgsta choro dainų, nes tik 
p r a d ė j us pamokas, tuojau 
pradėjo plaukti pakvietimai 
imti dalyvumą programų pil
dyme. Tik pradėjus pamokas, 
nebuvo galima taip greitai 
pakvietimus priimti.

Pirmą sykį choras pasiro
dys su dainomis rugpjūčio 13, 
Olympia Parke, A. L. K. vie
tinio skyriaus rengiamam pik
nike. O vien merginų-moterų 
skyrius ims dalyvumą Naujo
sios Anglijos Moterą Sąryšio 
dainą konteste liepos 30, 
Montelloj.

Liepos mėnesio susirinkime 
priimta stovinčio komiteto pa
teiktas veikimui planas. Su
rengti pikniką rugsėjo mėnesį, 
vakarienę spalio mėnesį; lap- 

operetę 
sulietu- 
A. .Jes- 
rengtis

i

*

kričio 30 pastatyti 
“Meilės Nuskriausta,” 
vintą B. šalinaitės ir 
kevičiūtės. Nutarta
prie 25 metų choro jubilėjaus, 
nes 1940 m. Aido Chorui su
kanka 25 metai. Per tą lai
ką choras suvaidino labai žy
mią rolę kultūros plėtime, iš
auklėjo daug gerų menininkų; 
pergyveno įvairių laikotarpių. 
Tai bus ne paprastas parengi-t 
mas, bet rūpestingai paruoš
tas visapusiai apgalvotas po- 
kilis. Ir darbas jau pradėtas.
Nutarta Paremti Finansiniai 

Meno Sąjungą

Skaitytas laiškas iš Meno 
Sąjungos centro, su smulkiu 
aiškinimu centro veiklos, kiek 
tam finansą reikalinga, kaip 
veikla būtą našesnė, didesnė, 
jeigu vienetos ateitą su finan
sine parama. Nutarta parinkti 
auką ant blankos ir artimoj 
ateityj surengti tam tikslui 
parengimą. O jeigu greitas 
parengimas nebus galimas, 
paaukoti iš kasos.
Kaip įkainuoja Dailę Mūsų 

Veteranai

da-
visi

di-

Be abejonės, kad mūsų ko
lonija, kaip ir kitos stambes
nės lietuvių kolonijos, turi taip 
vadinamų dailės kultūros ir 
abelnos pažangos rėmėjų se
nų veteranų. Dauguma jų ne 
tik remia abelną pažangų dar
bą, bet ir aktyviai jame 
lyvauja patys. Ir beveik 
tuom didžiuojasi dabar, ir 
veik visi bei labai didelė
džiuma jaučiasi savo darbą 
jau atlikę, jau “pasenę” 
(pirm laiko) ir įsitikinę, kad 
pažangųjį darbą, abelną kul
tūros darbą turi tęsti jaunes
ni. Visi jie turi suaugusias 
šeimynas — sūnus, dukteris, 
kurie turėtų suprasti savo tė
vų sukurtą kultūrą ir tęsti jų 
pradėtą darbą. Bet taip nė
ra.

Dauguma jaunimo taip sau 
praslankioja kur betiksliai. 
Nejaugi tie “pažangūs” tėvai 
neturi jokios įtekmės ant sa
vo vaikų? Argi ne geriau jie 
jaustųsi, jeigu jų vaikus ne
reikėtų svetimiems be pertrau
kos raginti prie kultūri
nio jų tėvų pradėto dar
bo? Dauguma jų eidami į mo
kyklą ima studijavimui įvai
rias kalbas. Argi savo tėvų 
kalbą mokėti nėra garbė?

Jeigu pažangūs tėvai jau
čiat, kad dailė, kultūra yra 
svarbus dalykas, tai žiūrėkit,

Medžiagų Stoka Gręsia Su
stabdyt Naziu Pramonę

Berlin. — Pati Hitlerio 
valdžia pripažįsta, kad jai 
stokuoja geležies ir kitų 
medžiagų vykdyt “ketverių 
metų viešųjų darbų planą.” 
Trūksta ir išlavintų darbi
ninkų. (Nes didele jų dau
gybė sutraukta į ginklų ir 
amunicijos fabrikus ir į 
tvirtovių darbus, kur bega
liniai eikvojama ir medžia
gos, reikalingos šiaip pra
monei.)

Užsienių laikraščių ko- 
respondetai rašo, kad dėl 
medžiagų stokos gręsia su
stojimas nazių pramonės. 
Pirkt reikiamų medžiagų iš 
užsienių tai Hitleris neturi 
aukso; o už popierines mar
kes užsieniai nieko nenori 
parduot.

Y.

No. 
EB906 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the 
the 6220- 
County 
premises.

6220—5th

NO PICE . ...
EB1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8425—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SA FAP DELICATESSEN CORP. 
8425—5th Ave. Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4550 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7114 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FERDINAND LOHMANN 
Nordic Food Store

7114—5th Ave. Brooklyn,

of Kings,

MICHAEL

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
8006 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

8006—5.th

NOTICE
GB9543 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
6806—5th
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6806—5th

NOTICE

ANTONIO LANTI
Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License

at retail under Section 75 of 
: Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn,

WILLIAM DREYER
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
GB1083I has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8613 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

8613—5th

NOTICE
GB10228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6015—5th

NOTICE
GB4263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
7826- 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS and ESTHER SCHWARTZ, 
I). B. A. Colonial Dairy 

7826—3rd Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROSE and JOHN HEINSOHN 
409—-86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7909 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be -consumed off the 
premises.

7909—5th

NOTICE _____  _____ . . . _______ ....
GB8793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at į 
the Alcoholic Beverage 
7203 — 5th /___ "Z ____ .. ..................
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DORA GINSBERG
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

MORRIS ERFHUN
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

JANE SMITH
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License’ No.

retail under Section 75 of 
Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn,

7203—5th

NOTICE

SYLVIA ENDE 
D-b-a Ende’s Dairy

Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.
GB8862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6925 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDRICK LEHNERT
6925 — 6th Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevtrage Control Law at 
7517 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kiągs, to be consumed off the 
premises.

GUISEPPE PALISI
7517—6th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5196 has been issued to tno undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3104 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHANIEL COHEN
3104 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Kiti visi draugai stengkitės 
prisikalbint darbininkų kuo 
skaitlingiausia dalyvauti mū
sų piknikuose, nes jie rengia
mi vien pačių darbininkų nau
dai. Taigi, ne tik yra svarbu 
praleisti dieną ant tyro oro, 
pasilinksmint, bet didžiausia 
svarba, tai draugiškas pasikal
bėjimas su visais darbininkais 
apie dabartinę mūsų padėtį. 
Todėl mes kreipiamės į jus, 
broliai ir sesės darbininkai, 
kad mes savais klausimais 
bendrai tartumės.
LLD piknikas įvyks liepos 30 

d., Martin Parke.
J. Ramanauskas..

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 28 d., 407 Lafayette St., 7:30 
v. v. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių dalykų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti į kuopą. (173-175)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Komunistų kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
27 d. liepos 8 vai. vak., Liaudies Na
me. Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes turėsime galutinai apsvarstyt 
svarbius klausimus kas liečia kuopą. 
— Sekr. (173-174)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas Liet. 

Kom. Frakcijos įvyks 27 d. liepos, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vakare. 
Visi draugai ir drauges kviečiami 
dalyvauti, nes turime labai svarbių 
reikalų aptart. Draugai neturėtų 
praleist to susirinkimo, nes jau pora 
neįvyko dėl draugų apsileidimo. — 
Komitetas. (172-174)

NEWARK, N. J.
Ekstra svarbus ALDLD 5 kp. susi

rinkimas įvyks 28 d. liepos, 7:30 v. 
v., Jurginio Svet., 180 New York 
Avė. Visi draugai būkite šiame su
sirinkime, nes turime du svarbius 
klausimus, pirmas-nominacija kandi
datų į ALDLD Centrą, o antrą — 
Dr. J. Kaškiaučius duos prclekciją 
temoje, kaip užsilaikyti vasaros lai
ku ir tt. — Kviečia visus komitetas.

(173-175)

CLEVELAND, OHIO
Clevclando Lietuvių Draugijų Vei

kiantis Komitetas, rengia dideles 
prakalbas, ketverge, liepos, (July) 
27-tą, 8-tą valandą vakare, Lietuvių 
Draugijų Svetainėj, 6835 Superior

DĖL PAJIEŠKOJIMO
Girdėjau, kad per dienraštį “Lais

vę” pajieškojo Ramaldos Vavydžio, 
bet man nepranešė nei vardo, antra
šo nei asmens, kuris jieškojo. Tad 
prašau jieškojusio asmens kreiptis į 
mane 
vydis, 
Mass.

lietuvių kovotoju, kurio "daugumas 
mūs nepažįstam, Juozu Grigu. Jis 
pastarais laikais grįžo iš Ispanijos, 
išbuvęs Franco nelaisvėj apie 14 mė
nesių. Įžanga veltui. — Kom.

(173-175) D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

WORCESTER, MASS.
Kompartijos lietuvių kuopa prašo 

visų Demokratijos, kultūros, pažan
gos mylėtojų rėmėjų susirinkti į 
Lietuvių Svetainę, 29 Endicott St., 
penktadienį, liepos 28 d., 7:30 v. v. 
Šis susirinkimas bei draugiškas po- 
kilis yra ruošiamas pagerbimui bei 
susipažinimui su jaunu worccstcrio

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Coat & Apron Supply Co.
Labai žemom kainom išnuomuojame 
bučernėm, restauracijom ir visokiom 

biznio įstaigom.
Kvartukus ir Abrūsus

Pristatome tiesiai į krautuvę bei į 
biznio vietas taip dažnai ir po tiek 
skaičiaus kvartukų ir abrūsų, 

jūs reikalaujate.
Dėl pasitarimo šaukite:
EVergreen 7-2464

Mes ateisime pas jumis pasikalbėti 
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

A,. WEITZNER
VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98
Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintom Kainom)

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

langinė dėžė.

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą, už taip žemai kai $8.50 į mėnesi. I’amąstykit! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles I FOrazio & Son
139 Meeker Ave,
Brooklyn, N. Y

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija^
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

No.

VARPO KEPTUVE

Special Rates per Week

a
Telefonas: Humboldt 2-7964

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Sun. all day and night

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

(IŠTYRIMAS VĖLTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

at

the

at

the

Open Day and Night

RHEA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
N^ra valandų sekmadieniais.

Office rhone 
EVergreen 8-1090

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

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KL1UBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tcl.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS 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-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Vincas J. Daunora ,
------------------------APTIEKORIUŠ

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

^KAĮMPĄSjNORJH.4*£J> GATvftj»"S£u

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

Telefonas EVergreen 7-1661

K ^7
■

A *

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 J kitus miestus, tfyecialiaf greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kalnas.

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



šeštas puslapis LAISVĖ Trečiad., Liepos 26, 1939

NewWko^^^limoi
Puiki Ekskursija Laivu

Pereitą sekmadienį New 
Yorko-New Jersey apylinkės 
lietuviai smagiai pasilinksmi
note traukinio ekskursijoje į 
Lake Hopatcong ežerą. O da
bar siūlome jums kitą smagų, 
nepaprastą pažmonį— vakari
nę ekskursiją laivu...

New Yorko - New Jersey 
LDS J aunimo Kuopų Taryba 
ruošia tą ekskursiją, kuri 
įvyks rugpjūčio 5-tos dienos 
vakare. Atsiminkite, kad tai 
bus šeštadienio vakaras, tad 
parvažiavus apie pirmą valan
dą ryto turėsite progą gerai 
išsimiegoti, nereikės eiti į dar
bą.

Betgi tai nebus vien tik pa
sivažinėjimas laivu, bet sykiu 
ir vakarėlis: gera orkestrą 
grieš norintiems pasišokti, 
taipgi bus skanių užkandžių 
ir alaus.

Laivas išplauks nuo North 
Rivęr prieplaukos num. 1, ties 
Battery Place, New Yorko 
mieste, lygiai 7:30 vai. vaka
ro, plauks Hudson upe ir, 
niekur nesustojęs, sugrįš prie 
tos pačios prieplaukos tarp vi
durnakčio ir pirmos valandos 
ryto.

Bilietas kainuoja vieną dole
rį — galima pirkti “Laisvės” 
raštinėje, nuo LDS ir kitų or
ganizacijų narių.

Kaip pasiekt prieplauką. Iš 
Brooklyn©: Imkite BMT Ja
maica liniją iki Broad St. sto
ties. Išlipus, eikit vieną bloką 
iki Broadway ,sukite po kai
rei, ir eikite Broadway iki Bat- 
tery^Place. Sukite po dešinei 
ir tį’rti už vieno bloko, prie 
u^gs,ibus prieplauka No. 1. 
Artfa* imkite Broadway local 
TtttjKve- liniją iki Whitehall 
stptUs ir ten klauskite. Batte- 
r/J^lace. Iš New Jersey: Im- 
kiw Liberty Street Ferry iš 
Jersey City į New Yorką. Su
kite po dešinei ir eikite West 
Street’u iki Battery Place. 
Arba imkite Hudson Tubes 
iki C o r 11 a n d t Street’o, 
eikite vieną bloką iki Broad
way, sukite po dešinei ir seki
te Broadway iki Battery PI. 
Žiūrint į upę, prieplauka (la
bai didelis namas) randasi 
tuoj dešinėj nuo žuvinyčios 
(Aquarium).

Kviečiame dalyvauti šioje 
LDS lietuviško jaunimo su- 
rengtoj pramogoj. Jaunimas 
visuomet sudaro gerą dalį 
publikos suaugusiųjų parengi
muose, tad šį sykį jaunimas 
atsikreipia į “senimą” paremti 
jaunimą. Komitetas.

Ir Paveikslai Gali 
Meluoti

Tūli vis tebemano, kad pa
veikslai negali meluoti. Ta
čiau buvusieji pereitą ketvir
tadienį įvykusiose demonstra
cijose, kuriose reikalauta tai
syt Woodrumo aktą, dar kartą 
įsitikino, jog kapitalistų spau
doj ir paveikslai gali apme
luoti.

Workers Alliance, bedarbių ir 
WPA darbininkų organizacijos 
viršininkai aprokavo, kad visa
me mieste susilaikė nuo darbo 
66,000. Jie aprokavimą rėmė 
pranešimais tiesiog iš projektų. 
Juos jiems suteikė draugingi 
darbuotojai, žinoma, ne visi 
iš susilaikiusių nuo darbo daly
vavo demonstracijose.

New Yorko demonstracijos 
dalyvių skaičių Alliance apro
kavo 10,000, gi Somervell, W 
PA viršininkas skelbė dalyva
vus tik 3,000. Viršininko skait
line remiasi ir policija. O pro- 
stitutinė kapitalistų spauda pa
taikė ne tik skaičių numažint, 
bet ir paveikslus padaryt to
kiais, kad atrodytų tik sauja 
demonstrantų, nuėmė tik kam
pą, tolumos neparodant. Jų 
spaudoj ir paveikslas prisideda 
prie melo. Darbininkams dar 
vienas pavyzdis, kaip reikia 
brangint ir būdavot sava spau
da.

Ir Mieste Pavojus 
Nuo Sausros

Parkų Departmentas numa
to pavojų gaisrų miesto par
kams nuo perdidelės sausros. 
Sumobilizuota visos pajėgos 
laistyt juos. Sausra miesto 
parkams jau padarius $200,- 
000 nuostolių ir jie sieksią mi- 
lionus, jei dar per keletą die
nu nebus lietaus.

Lankėsi A. M. Metelionis
Pereitą pirmadienį “Laisvė

je” lankėsi laisvamanybės sri- 
tyj veikiąs A. M. Metelionis, 
iš Detroito. Jis praleido kiek 
laiko Pasaulio Parodoj, pasi
viešėjo ir šiandien grįžta at
gal į namus. Važiuodamas 
Detroitan, jis sustos dar 
Wilkes-Barre j, Pa.

Svečias paaukojo “Laisvei” 
virš tris dolerius.

Kailiasiuvių Unijos Rinkimai
Liepos 26 ir 27, nuo 10 ryto 

iki 8 vakaro, kailiasiuvių uni
jos lokalai 101, 105, 110 ir 
115-tas turės rinkimus mana- 
džerio, padėjėjo, fin. sekreto
riaus, 13-kos biznio agentų ir 
39 delegatų į Jungtinę Tary
bą. Rinkimai bus unijos pa
talpose, 250 W. 26th St.

Iškrito pro Langą ir Pa
sikorė už Kojos

H. Adelsky, 80 m., Jokūbo 
Dukterų prieglaudos gyvento
jas, Bronx, sėdėjo ant palan
gės ir kalbėjosi su lankytoju. 
Staiga jis pasviro ir nuo 4-to 
aukšto išpuolė pro langą. Nu
kritęs 10 pėdų, jis įkliuvo vie
na koja į trečio aukšto grotas 
ir taip 50 pėdų aukštumoj iš
kabėjo 20 minučių, kol polici
ja nuėmė.

Tarp Lietuvių
Algirdas Pavilionis, LDS 

jaunimo kuopos narys, išvyko 
atostogų į Norwooda, Mass., 
pas tetą M. Grudinsklenę ko
kiai savaitei laiko.

—o—
Brooklyniečiuose šiuo tarpu 

svečiuojasi p. Urbonas iš Chi- 
cagos.

—o—
Juozas Augutis dar vis ser

ga nuo susižeidimo darbe tre
jetas savaičių atgal.

—o—
Atletas Brazauskas, virš 

metus sunkiai sirgęs, pakilo iš 
lovos, šiuo tarpu svečiuojasi- 
ilsisi pas gimines Baltimorėj.

—o—
Brooklyno moterims dabar 

šienapjūtė. Čion įvyksiantis 
Moterų Seimas (7-8-9 rugsė
jo) ir bankietas (9 rugsėjo), 
sakoma, bus žymiausi nuoti- 
kiai viso Amerikos lietuvių 
moterų judėjimo istorijoj.

Ž. R.

Visi Būkim Piknike
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas rengia pikniką liepos 
(July) 29, subatoj, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas- 
peth Avė., Maspeth, L. I. Pra
sidės 2 :30 po pietų ir tęsis iki 
vėlai nakčia. Įžanga 35c ypa- 
atai.

šitas piknikas bus skirtin- 
gesnis už kitus, nes bus šokikų 
kontestas, trys geriausi šoki
kai gaus dovanas pinigais.

Priegtam ,mūsų parengimui 
yra jau nusipirkę tikietus 
šios draugijos: Lietuvių Kriau
čių Unijos 54-tas Skyrius, šv. 
Jurgio Draugija, šv. Vincento 
Draugija, Lietuvių Piliečių. 
Kliubas (Maspetho), Dr. Mar
tino Liuterio Draugija, Atletų 
Kliubas, SLA 38-ta, LDS 1-ma 
ir LSS 19-ta kuopos, tad čia 
bus proga pamatyti savo se
nai matytus draugus ir pažįs
tamus, ir praleisti smagiai lai
ką.

Kviečia
Kliubo Komitetas.

V. Andrulis ir F. Abekas 
Kalbės Brooklyne

Sužinoję, kad šie žymūs kal
bėtojai atvyksta į Brooklyną, 
lietuviai komunistai rengia 
prakalbas šį penktadienį, lie
pos 28-tą, 7:30 vakaro, Liet. 
Amer. Piliečiu Kliube, 280 
Union Avė.

Andrulis ir Abekas kalbės 
apie dabartinę padėtį ir Lie
tuvos reikalais, o mūsų vietinis 
kalbėtojas A. Bimba kalbės 
apie ateinančius tarybininkų 
rinkimus ir ka reikštu Peter 
V. Cacchione išrinkimas į 
Miesto Tarybą. Visi susidomė
ję tais svarbiais klausimais 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
nemokama.

Lauks Kongreso Žodžio 
Dėl Tunelio

New Yorko Tunelio viršinin
kai, po pasitarimo su majoru 
LaGuardia paskelbė, kad tu
nelio statybos planai sulaiko
mi iki kongresas pasisakys 
tuo klausimu. Berkeley-Stea
gall bilius liečia tunelio atei-
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LIET. STYGŲ ORKESTROS 
NARIŲ ŽINIAI

Lietuvių Stygų Orkestrus 
svarbios pamdkos įvyks ket
virtadienio vakare, liepos 27, 
8 vai., Liet. Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi stygininkai 
prašomi būti. G. Klimas.

Chicagietč ir Herrinietė 
Brooklyne

Šiomis dienomis New Yorko 
ir Brooklyne lankosi čikagietė 
veikėja Milda česnienė ir iš 
Herrin, Ill., Juozapina Gudi- 
šauskiūtė (Goodrich). Jodvi 
praleis visą savaitę New Yor
ke.

Viešnios apsilankė “Laisvė
je” ir Liet. Darbininkui Susi
vienijimo raštinėje.

Pereitais metais josios buvo 
nuvykę atostogų Meksikon, o 
šiemet sumanė apsilankyti pas 
mus.

Iš WPA Muzikos Projekto 
kas savaitę būsią atleista po 
129 darbininkus. Gi ateinantį 
ketvirtadienį gręsia atleidimas 
776-šiem darbininkam.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubo biznio 
susirinkimas įvyks penktadienį, lie
pos 28 d., savo patalpoj, 280 Union 
Avė. Visi kliubo nariai, kurie norite 
žinoti apie kliubo finansinį stovį bū
kite šiame susirinkime. — Pr. Vai
tukaitis. (173-175)

Lietuviams Kriaučiams
Kriaučių 54-to Skyriaus pus

metinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 26 d., 7:30 
vai. vakaro, Liet. A. P. Kliu
bo salėje, 280 Union Avė. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti. 
Bus svarstoma pinigų davimas 
nariams ir kiti svarbūs daly
kai.

Sekr. Ch. Neciunskas.

PARDAVIMAI
Biznio proga — galima įsigyti Ba

rą (aludę) lietuvių ir lenkų apgyven
to] apylinkėj. Renda $60, su ketu
riais kambariais. Įeiga $500. Pilna 
kaina $3,500.00. Šaukite: Fidelity, 
103 Park Ave., New York City, 
N. Y. Room 914. (173-178)

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtine, vy
nai ir alaus) laisnem. Puiki 
sale (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 

j 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 į sausesnį klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro bizni su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook- 
lyn, N. Y.

(171-176)

Mrs. E. Shear, 2973 W. 30th 
St, teisme aiškino, kad jos sū
nus buvęs savininku jos krau
tuvėj rastų sprogimui Visgi 
jai nepatikėjo, nubaudė $50.

Dixie Davis, liudijęs prieš 
tammanietį Hines, išeis iš ka
lėjimo penktadienį. Jis buvc 
nuteistas metams, bet atrokuo- 
ta 170 dienų pirmiau išbūto 
laiko ir 69 d. už gerą užsilai
kymą.

Ona s Beauty Salon
The Very Latest 
in Hair Cutting 

and Styling
Zotos Machineless 

Oil Permanent
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches 

of Beauty Culture 
under supervision of

ONA WALLACE
117-09 Hillside Ave.

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

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbiino ir impor
tuotų degtinių, vl- 

. šokių vynų ir gero
UjUUOt# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną J naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

s
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TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvų ir Žieminiy 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.. .

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

2

5

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė 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 ii’ sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medine dėžutė apsaugai nuo' 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe 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

nuolaida.

KADA BŪSITE NEW YORKE

Norėdami gauti visokias informacija, apie pasauline pare 
dą, susieiti savo g.m.nes ir senu, pažįstamus, užeikite i 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N Y
JU™ GbISn KA?FUS I TELEFONAS 

Kliubo Gaspadorlus t-.. „. v ' Evergreen 4-9672

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE
O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

m
KABARETAS

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name 
4*

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 ltd Vėlai Vakaro
. 4* 4* ♦ '

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




