
KRISLAI
Prieš 20 Metų.
40 Metų Darbininkų 

Judėjime.
Negrinas ir “Naujienos.” 

Rašo R. Mizara.

Smagu kai kada pavartyti 
senus “Laisvės” numerius ir 
pamatyti, kas buvo rašyta, sa
kysim, prieš 20 metų, šitų žo
džių rašytojas, prieš 20 metų 
buvo vienas tų, ką agitavo, 

♦ kad “Laisvė” turi būti padary
ta dienraščiu. “Laisvėje” (iš 
liepos mėn. 18 d., 1919) jis 
be kitko rašė:

“27 liepos š. m. ‘Laisvės’ 
Bendrovės šėrininkų suvažiavi
me reikėtų tas žingsnis pada
ryti — įsisteigti nuosavą dien
raštį—‘Laisvę’ — ir padaryti 
ją mūsų politinio ir kultūrinio 
judėjimo vairu. Mūsų draugai 
yra pasiilgę dienraščio; jie 
rems jį, platins. Susipratę dar
bininkai dės pastangas prapla
tinti dienraštį, gi dienraštis, 
aiškindamas mūsų reikalus, 
atras naujų darbininkų, didins 
mūsų eiles.”

Liepos 27 d. šėrininkų suva
žiavimas įvyko ir nutarė “Lai
svę” pradėti leisti dienraščiu 
taip greit, kaip tik galima.

Kai aš cituotą straipsnį ra
šiau, dar gyvenau So. Bostone. 
Paskui nusitariau važiuoti į 
Čikagą. Bet, liepos mėnesio 
pabaigoj, 1919, sustojus Broo- 
klyne, d. Paukštys įkalbėjo 
man pasilikti Brooklyne ir 
dirbti “Laisvėje.” Ir štai, su 
mažomis pertraukomis, išdir
bau “Laisvėje” 20 metų.

Tai gan geras laiko galas, 
ar ne ?!

Tie iš mūsų, kurie prieš 20 
metų karštai stojome, kad 
“Laisvė” turi būti padaryta 
dienraščiu, šiandien daugiau 
negu kas kitas gali pasidf- 

> 4 džiuoti. Mūsų pastangos ir 
agitacija, vadinasi, nenuėjo 
veltui. Mes nebuvome tie pe
simistai, kurie sakė, būk dien
raštis neišsilaikys, šiandien 
kiekvienas “Laisvės” skaityto
jas džiaugiasi turįs dienraštį, 
kuris juos informuoja, kuris 
juos suramina, kuris jiems pa
deda išrišti visus klausimus.

Taigi, broliai ir draugai, 
ruoškimės dienraščio “Lais
vės” 20 metinėm sukaktuvėm 
paminėti.

Stiprinkim savo' dienraštį ir 
darykim viską, kad jis, nepai
sant visokiu skerspainių, gy
vuotų ir bujotų!

*
t Minersvilės Juozas Rama

nauskas turi 69 metus am
žiaus, o į socialistinį judėjimą 
jis įstojo 1898 metais. Vadina
si, prieš virš 40 metu! Kai kū
rėsi Komunistu Partija, 1919, 
jis jon įstojo ir dabar tebėra.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį d. Ramanauskas dalyva
vo lietuvių komunistų Centro 
Biuro pilnatyj (plenume), ku
ris įvyko Brooklyne. Niekas 
tačiau iš jo neišgirdo nusi
skundimo, būk jis esąs per 
daug pavargęs arba pasenęs.

Tai geras pavyzdys dauge
liui mūsų draugų, kurie, su
laukę 45 metų amžiaus, jau 
skundžiasi, būk esą perseni, 

» pavargę ir negalį nieko veikti.

“Naujienos” praneša, kad 
“Negrino priešai kova su 'juo 
laimėjo.” Girdi, dr. Negrinas 
ir Del Vayo tapę pašalinti iš 
Ispanijos socialistų vadovybės.

Kiek tos žinios tikros, sun
ku pasakyti. Tačiau reikšmin
gas sekamas “Naujienų” pa
sakymas :

“Negriną, gal būt, dabar 
šelps Rusijos sovietų valdžia, 
kuriai jisai ištikimai tarna
vo. . /”

žmogus, kuris turi sąžinės ir 
doros, niekad to nesakytų apie 
buvusį Ispanijos respublikos 
premjerą ir užsienio reikalų 

’ * ministerį. Juk kiekvienas žino,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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Anglija Išduoda Japonam 
ChinUs Polit. Pabėgėlius

CLEVELANDO POLICIJA IR GENGSTE- 
RIAI SUŽEIDĖ 75 STREIKIERIUS

Šimtai Policininkų ir Skebų Atakavo Automobili1;] Strei- 
kierių Pikietą Bombomis, Revolveriais ir Kt. Įnagiais

Cleveland, Ohio. — 450 
raitų ir pėsčių policmanų 
ir būriai skebų - gengsterių 
kruvinai užpuolė pikietinin- 
kus streikuojančių auto, 
mechanikų, įrankių dirbėjų, 
prie General Motors Fisher 
Body (automobilių viršų) 
fabriko. Užpuolikai štur
mavo pikietininkus ašarinė
mis bombomis, revolveriais, 
buožėmis ir akmenimis, ir 
sužeidė daugiau, kaip 75 pi
kietininkus, tame skaičiuje 
streikierių žmonas ir vai
kus, buvusius pikieto eilėje.

Kuomet policininkai ir 
streiklaužiai - gengsteriai 
išblaškė vieną pikietininkų 
būrį, tuojau susidarė kitas, 
dar skaitlingesnis pikietuo- 
tojų būrys, iki tarp kraujų 
ir ašarinių, troškinančių 
bombų dujų debesų susitel
kė pikietas net iš penkių 
tūkstančių žmonių.

Streikui vadovauja CIO 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija. Streikįeriai 
kreipiasi į Jungtinių Vals
tijų teisdarystės ministerį 
Fr. Murphy su skundu ir 
reikalavimu ištirt šį bosų 
suruoštą razbajų prieš ra
mius pikietininkus. Nes tai 
buvo nachališkas laužymas 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymo.

Tarp sunkiai sužeistų yra 
ir Charles Beckman, pirmi
ninkas CIO Automobilistų 
Unijos lokalo. i

Dar Gerai, kad Nevisi Pini
gai Buvo Sidabriniai

Allentown, Pa.— Po muš
tynių gatvėje, Alvis Murray 
buvo policijos atgabentas į 
ligoninę, ir skundėsi, jog 
per peštynes kas tai ištrau
kė 9 dolerius iš jo piniginės. 
Bet piniginėje dar buvo li
kę dešimt dolerių “bumaš- 
komis” ir sidabru. Tad Al
vis išsiėmė tuos pinigus, pa
kėlė aukštvn ir tarė: “Šių 
pinigu tai jau niekas ne
gaus!” Paskui greit visus 
juos surijo. '

Jeigu visi tie pinigai bū
tų buvę sidabriniai, nikeli
niai ir variniai, tai Alviui, 
žinoma, būtų buvę sunkiau 
juos taip “apsaugoti,” su
ryjant.

kad tiedu vyrai tarnavo ne 
“Rusijos sovietų valdžiai”, 
bet Ispanijos liaudžiai, Ispa
nijos žmonėms.

Bet “Naujienų” redaktoriui 
viskas galima.

O kai dėl dr. Negrino sušeL 
pimo, tai galime aiškiai žinoti, 
kad jis jokių pašalpų Iš Sovie- 
tų nereikalavo ir nereikalaus. 
Juk jis nei kiek neprasčiau už 
“Naujienų” redaktorių gali 
pats užsidirbti sau gyvenimą!
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Japonai Hawaii Salose 
prieš Ameriką

Tokio, rugp. 1. — Jeigu 
Jungtinės Valstijos galuti
nai panaikins prekybos ir 
draugiškumo sutartį su Ja
ponija ir jeigu Amerika 
siaurins teises japonam 
Amerikos valdomose žemė
se, tai “100,000 japonų” 
Hawaii salose jau nebus iš
tikimi Jungtinėms Valsti
joms, kaip rašo Japonijos 
laikraščiai.

Tie “100,000” japonų yra 
atsitarnavę Japonijos armi
joj ir, suprantama, kariau
tų prieš Ameriką, jeigu kil
tų karas su Japonija. Daug 
tokių japonų yra ir Filipi
nų salose. Kaip Hawaii sa
los, taip ir Filipinai (kol 
kas) priklauso Jungtinėm 
Valstijoms.

JAPONAI RĖKIA, KAD AME
RIKA, SOVIETAI IR AN

GLIJA—JŲ PRIEŠAI

Tokio, rugpj. 1. — 50 
tūkstančių japonų, sukurs
tytų savo valdžios, demons
travo prieš Anglijos amba
sadą. Su Japonijos valdžios 
pritarimu, visur aplipdyta 
sienos ir tvoros plakatais, 
kuriuose rėkiama, kad 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Sovietų Sąjunga—tai 
Japonijos priešai.

Šimtai Cechą Lakūną Įstoja 
į Francijos Orlaivyną

Calais, Franci j a. — Iš 
Lenkijos atvyko į Franci ją 
742 cechų lakūnų įstot į ka
rinį Francijos oro laivyną.

Tie cechai lakūnai buvo 
pabėgę į Lenkiją, kada Hit
leris užgrobė Čechoslovaki- 
ją. _
Hitlerio Nagai Jugoslavijoj

Kupinec, Jugoslavija, 
rugpj. 1. — Fašistiniai va
dai Kroatijos, Jugoslavijos 
dalies, kreipėsi į Hitlerį, 
kad jis padėtų kroatam iš- 
gaut plačią savivaldybę nuo 
Jugoslavijos. Kitaip, tie fa
šistai grūmoja atsimest nuo 
Jugoslavijos ir sukurt “ne
priklausomą” savo valstybę.
ĮVESTA“KAVOSPRISIE-

KA” VOKIETIJOJ
Berlin. — Nazių valdžia 

įsakė kavos parduotuvėms 
prisiekdint kiekvieną pirkė
ją, kad jis perka kavą tik 
šioj parduotuvėj ir nei jo
kioj kitoj. Paskleista blan- 
kos, ant kurių turi būt da
roma raštu tokia “kavos 
prisieka.”

Vokietijoj jau senai trūk
sta kavos ir stokuoja ver
tingų pinigų dasipirkt dau
giau kavos iš užsienių.

Tokio. — Pranešama, jog 
Anglijos valdžia jau sutiko 
atiduot japonų vyriausybei 
keturis chinus politinius pa
bėgėlius, kurie, iki šiol tu
rėjo prieglaudą Anglų Kon
cesijoj Tientsine. Japonai 
įtaria, kad šie chinai nužu
dę vieną savo tautos išda
viką, chiną bankininką, ku
ris tarnavo Japonijai kaip 
muitinės valdininkas.

Anglija taipgi sutiko iš
vien su Japonijos šnipais ir 
policija gaudyt Anglų Kon
cesijose - kolonijose chinus

Francija Turės Galin
gą Karo Laivyną, 750,- 

000 Toną įtalpos
Paryžius. — Francija da

bar statydinasi 83 naujus 
karinius laivus, tarp jų ke
turis didlaivius po 35,000 
tonų įtalpos. Kuomet bus 
įvykdyta dabartinė karo 
laivyno programa, tai Fran
cija turės, 6 naujoviškus ka
ro didlaivius, 22 šarvuotlai
vius, apie 100 naikintuvų ir 
kitų lengvesnių karinių lai
vų, ir 100 submarinų, kaip 
sako Francijos laivyno mi- 
nisteris C. Campinchi. Ta
da bendra Francijos karo 
laivyno įtalpa bus apie 750 
tūkstančių tonų, ir jis bus 
“ketvirtas galingiausias pa
saulyj.”

M i n i s t e r is Campinchi 
tvirtina, kad naujieji Fran
cijos šarvuotlaiviai nieku 
neatsilieka nuo Vokietijos 
šarvuotlaivių, o lengvesnie- 
ji Francijos kariniai laivai 
naikintuvai esą “greičiausi 
pasaulyje” ir puikiai gink
luoti.

Prie Naziy Visai Sumenkėjo 
Išvežimai iš Čechoslo- 

vakijos į Ameriką
Washington. — Antroje 

ketvirtyje šių metų iš bu
vusios Čechoslovakijos res
publikos įgabenta dirbinių 
parduot Amerikoje tiktai 
septinta dalis, to daugio, 
kiek buvo įgabenta tuo pa
čiu laikotarpiu vieni metai 
atgal, pirm Čechoslovakijos 
prijungimo prie Vokietijos.

Jungtinės Valstijos pakė
lė taksus ir muitus ant įve
žamų iš čechoslovakijos 
prekių, nes Amerikos val
džia laiko Čechoslovakijos 
plotą jau tik Vokietijos da
lim. O tokie taksai ir mui
tai sudaro didelę kliūtį pel
ningam dirbinių įgabenimui 
iš buvusios Čechoslovakijos 
į Jungtines Valstijas.

Cleveland, Ohio, rugpj. 1. 
—Policija suėmė 13 General 
Motors streiko pikietininkų. 

patriotus, vadinamus “ko
munistus” bei “teroristus,” 
veikiančius prieš Japoniją.

Anglų valdovai pasižadė
jo veikt išvien su Japonijos 
armija prieš chinus, kurie 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai kovoja prieš japonus 
užnugaryje Japonijos karo 
fronto linijų.

Anglijos valdžia kol kas 
dar atmeta Japonijos rei
kalavimą, kad anglai nepri
imtų Chinijos pinigų angliš
kose koncesijose - kolonijo
se Chinijoj.

Nepavyko Banditam Iš
plėšt $56,000 Armijos

Pinigą iš Traukinio
Champaign, Ilk— Du plė

šikai įsibriovė į traukinio 
pašto vagoną ir, grūmoda
mi tarnautojams revolve
riais, mėgino pasigrobt 
maišiuką su 56 tūkstančiais 
dolerių pinigų. Šie pinigai 
buvo vežami algoms armi
jos nariams Rantoule.

Vienas plėšikas revolve
rio rankena parkirto ant 
grindų C. G. O’Herną, trau
kinio pašto tarnautoją. Bet 
kitas paštinis tarnautojas 
Earl Boothman ir ,bagažo 
tarnautojas Gearson ėmė iš 
revolverių šaudyt į plėši
kus. Tada plėšikai, paleidę 
kelis šūvius iš savo pusės, 
šoko laukan iš traukinio, 
įvažiuojant jam į Delrey.

Vienas plėšikas tapo su
žeistas į ranką ir galvą; 
tad lauke parkrito ant že
mės ir liko suimtas. Pas jį 
rado automobilio vežiko lei
dimą, išduotą Johnui F. 
Waldonui iš Chicago. An
tras plėšikas, matyt, irgi 
sužeistas, svyruodamas, pa
bėgo, įlipo į laukusį auto
mobilį ir nudūmė savais 
keliais. Automobilyje buvo 
tų dviejų plėšikų sėbras.

Suimtasis plėšikas nuvež
tas į ligoninę Urbano j e.

8,000 Pikietuoja Auto. Fab
riką, Nežiūrint Pogromo 

prieš Pikietininkus

Cleveland, Ohio, rugp. 1. 
—Aštuoni tūkstančiai dar
bininkų apgulė pikietuot 
General Motors Fisher Bo
dy auto, fabriką po to, kai 
policininkai ir gengsteriai 
išdaužė pirmesnį pikietą, 
sužeisdami apie 100 strei
kierių ir jų pritarėjų.'

Policijos galva įsakė ne
prileist pikietininkų arčiau 
kaip už 500 jardų nuo fab
riko.

Tenafly, N. J. — Nusi
nuodijo dentistas H. Schaer- 
del, kuris buvo areštuotas 
už tai, kad, girtas važiuo
damas automobiliu, sužeidė 
žmogų. Dentistas buvo pa- 
liuosuotas iki teismo.

ANGLU VALDŽIA PERŠA NAUJĄ 
PASIDAVIMĄ HITLERIUI

Premjeras Chamberlain Pripažintų Vokietijai Danzigą, 
Kaip Tik Hitleris Jj Užimtą, Sako Darbiečiai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Senatas Ardo Roosevelto 
Darbų Programą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 52 balsais 
prieš 25 beveik pusiau nu
kirto prezidento Roosevelto 
reikalaujamą sumą pinigų 
paskoloms, kurių Roosevel- 
tas reikalavo vertingiems 
privačiams darbams, idant 
daugiau bedarbių gautų 
juose darbą ir pragyveni
mą, v

Senatas nutarė skirt tik 
$1,615,000,000 tam reikalui.

Atgaleiviai “Garnerio de
mokratai” buriasi su repub- 
likonais kongresmanais nu- 
skelt prezidento reikalau
jamą sumą pinigų tiem dar
bam panašiai, kaip kad to 
plauko senatoriai nuskelia 
ją.

AMERIKOS ORLAIVIS SU 
DIDŽIAUSIU SVORIU 
AUKŠČIAUSIAI LEKIA

Washington. — Didžiulis 
Amerikos armijos lėktuvas 
skraidė 8,200 pėdų aukštyje 
su 15 tonų ir puse krovinių, 
arba su 31,025 svarais, ban
dymuose, kurie buvo pada
ryti Daytone, Ohio, minint 
30 metų sukaktį nuo įstei
gimo orlaivių korpuso.

Tas orlaivis vadinamas 
“lekiančiąją tvirtove.”

Iki šiol pasaulinį svorio- 
aukščio rekordą turėjo So
vietų lėktuvas, kuris 1936 
rųetais pasiekė 6,561-ną pė
dą aukščio su 28,660 svarų 
kroviniu, kaip paduoda 
United Press, Amerikos ži
nių agentūra.

Kongresmahai Nubalsavo 
Uždraust Naziam Unifor
mas ir Ginklus Amerikoj
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė įnešimą už
draust uniformas ir ginklus 
bile organizacijai, agituo
jančiai prieš šios šalies val
džią.

Šis sumanymas, įneštas 
demokrato kongresmano J. 
Gavagano, yra taikomas 
prieš nazius, italus fašistus 
ir panašias grupes Ameri
koje. Įnešimas jau perduo
tas senatui.

Jeigu senatas priims šį 
sumanymą ir jis taps įsta
tymu, tai kiekvienas nazis 
bei fašistas, nešiojantis sa
vo uniformą arba vartojan
tis ginklą, bus baudžiamas 
iki vienų metų kalėjimo ir 
$1,000 piniginės baudos.

ORAS

Giedra.

SSf

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
ni s t e r i s pirmininkas N. 
Chamberlainas seime tvirti
no, kad reikią būtinai tai
kytis (su fašistiniais dikta
toriais). Jis baisėjosi, kad 
jeigu įvyktų karas (su Hit
leriu ir Mussoliniu), tai, 
girdi, būtų “pragaištis ly
giai laimėtojams ir pralai
mėtojams.”

Tolda savo kalba premje
ras Chamberlainas patvirti
no pranešimus iš Francijos, 
kad Anglų valdžia vėl sten
giasi susitaikyt su Hitleriu.

Demokratiniai - pažangių 
seimo atstovų vadas Sir 
Arch. Sinclair, išklausęs 
Chamberlaino prane Šimo, 
todėl, užreiškė, jog “prem
jeras (Chamberlain) net 
dabartiniu laiku yra labiau 
linkęs patenkint užpuolikus 
nusileidimais, negu priešin
tis užpuolikam.” Darbiečiai 
seimo atstovai taip i pat 
smerkė premjero pjĮĮĮeši- 
mą taikytis su Hitlerį da
ryt naujų nusileidimtfyma- 
ziams.

P r e m j eras Chamberlai
nas pakartojo, kad Anglija 
gintų Lenkijos teises Dan- 
zige. Bet kai darbiečiai ir 
kiti demokratiniai seimo at
stovai užklausė: Kada ir 
nuo kurio punkto Anglija 
eitų karan gint Danzigą 
nuo Vokietijos, tai Cham
berlainas nedavė jokio at
sakymo į šį klausimą. Tokiu 
būdu ir liko abejone, ar An
glija priešintųsi prijungi
mui Danzigo prie Vokieti
jos.

Darbiečiai nurodė, kad 
jeigu Hitleris užimtų Dan
zigą, tuomet Chamberlai
nas užgirtų tą žygį, kaip 
įvykusį faktą.

P r e m j eras Chamberlai
nas pranešė, kad Anglija 
siųs tris žymius savo armi
jos ir laivyno vadus į Mas
kvą tartis su Sovietais apie 
bendrą veikimą prieš gali
mą užpuolimą iš Vokietijos 
pusės. Chamberlainas, ta- 
čiaus, pabrėžė, jog Anglijos 
valdžia atmeta Sovietų rei
kalavimą užtikrint Latviją, 
Estiją ir Finiją, kad Angli
ja - Francija išvien su So
vietais neleis Hitleriui per 
“vidujinius perversmus” pa- 
siglemžt Latviją, Estiją ir 
Finiją.

Anglijos seimo atstovų 
rūmas, kurio dauguma yra 
konservatai - dešinieji, pa
galiau, vėl užgyrė premje
ro Chamberlaino užsieninę 
politika, 266 balsais prieš 
130.

Haga, ’Holandija. — Uni
ted Press korespondentas 
Patterson, sugrįžęs iš Vo
kietijos, tvirtina, kad Hit-' n 
leris šiemet dar neprisiren
gęs karui.

< i
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darbus,—žymus visuomenininkas ir li
teratas.

Kad “Vienybės” logika švaka, tai pa
rodo ir tas faktas, kad ji pirmiau pri
pažįsta, jog T. Blinda dėl Lietuvos žmo
nių nelaimės kaltina tautininkus, o pas
kui sako, būk jis šmeižiąs “Lietuvos vy
riausybės žmones.” Dalykas gi yra ta
me, kad Blinda jokių šmeižtų Lietuvos 
vyriausybės adresu nesiunčia, bet tik 
parašo, kaip viskas yra, ką vyriausybė 
veikia ir ko neveikia.

Lietuva--Ne Restoranas
Rašo J. Jurginis.
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Brooklyn, N. Y„ per year ............. $6.00
Foreign countries, per year ....... $6.50
Canada and Brazil, per year __  $5.50
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Dar Vienas Reakcinis Bilius
J

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

Act of March 3, 1879.

P0 25 METI]

Šiomis dienomis sukako lygiai 25-keri 
metai, kai užsiliepsnojo pasaulinis ka
ras. Komunistai, kurie tuomet vadinosi 
socialistais, tuomet teigė, kad tasai ka
ras nebus paskutinis, kaip skelbė pasau
linio karo rėmėjai, bet kad po jo bus su
ruoštas kitas dar baisesnis karas. Kol 
viešpatauja kapitalizmas, tol taikos žmo
nija tikėtis negali, buvo sakyta. Na, ir 
šiandien gal būt yra aiškiau negu kada 
nors, kaip mes buvome teisingi.

Antrajam pasauliniui karui papuošta 
viskas ir bile dieną jis gali užsiliepsnoti. 
Tai bus. daug baisesnis, daug pražutin- 
gesnis karas.

Vyriausi šių dienų pasaulio į karą 
stūmėjai yra fašistiniai agresoriški 
kraštai. Jei demokratiniai kraštai, tai
ką mylį kraštai, įskaitant ir mūsų šalį 
—Jungtines Valstijas, — ištikimai dar
buotųsi, tai, aišku, agresoriai būtų su
valdyti ir karas būtų atstumtas ilges
niam laikui ir gal būtų visiškai pašalin
tas. Deįa, pasaulis turi Chamberlainus, 
turi Daladierus, kuriems rūpi agreso
riams pagelbėti, užuot juos suvaldyti. 
Tas ir drąsina fašistinius agresorius pa
saulį stumti į naują žudynę.

Didžiausia taikos čampionė šiandien 
yra Sovietų Sąjunga. Jei ne ji, jei ne 
josios taikinga politika, tai, galimas 
daiktas, karas jau senai būtų užsilieps
nojęs.

Jei Europoje karo gaisras bus uždeg
tas, tai negalės jin nepakliūti ir mūsų 
kraštas. Todėl yra labai svarbu, kad A- 
merika kooperuotų su Sovietų Sąjunga 
ir kitom demokratinėm šalim kovai 
prieš agresorių užmačias.

Minėdami bertainį šimtmečio nuo pa
saulinio karo pradžios, Amerikos žmo
nės privalo juo labįau pastiprinti savo 
veiklą už tai, kad mūsų valdžia juo 
greičiau aiškiai ir nesvyruojančiai atsi
stotų greta kitų tautų, kurios kovoja 
prieš agresorius.

Ir vėl reakcijos šalininkams pavyko 
kongrese pravaryti priešdemokratinis ir 
labai žalingas republikono kongresmano 
Howard W. Smith iš Virginia bilius, tai
komas prieš ateivius. Bet jau patsai 
Smith pripažino, kad tas bilius bus ir 
prieš amerikonus, čiagimius, kurie Nau
jos Dalybos priešų akimis žiūrint nėra 
geri amerikonai.

Smitho bilius reikalauja, kad būtų 
įvesta rankų pirštų nuotraukos, paspor- 
tų sistema ir daug kitų pažeminančių 
dalykų. Dabar tas bilius kartu su pa
našiais priešdemokratiniais Hobbs, Mc
Cormack, Dempsey biliais yra senato 
rankose. Jeigu tie priešdemokratiniai, 
reakciniai biliai praeis senate, tai jie bus 
naudojami ne vien prieš ateivius, bet re
akcininkai suras būdus juos pritaikyti 
ir prieš čiagimius pažangius piliečius.

Todėl, visi piliečiai, kurie tik myli lais
vę, kurie nori apginti demokratiją, A- 
merikos garbingas laisvės tradicijas, 
privalo siųsti laiškus, o organizacijos 
rezoliucijas senatui ir reikalauti, kad tie 
priešdemokratiniai biliai būtų atmesti.

Metams Prabėgus

Rugpjūčio 6 dieną, Tolimuose Rytuose, 
ant kalno Zaoziornaja (Changkufengo) 
Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija tu
rės parodas ir paminės savo pergalę ant 
Japonijos imperialistų. Pereitais metais 
Japonijos imperialistai išprovokavo 12- 
kos dienų kautynes, kurias jie visu fron
tu pralaimėjo. Sovietų Sąjungos Rau
donoji Armija ir Orlaivynas ištaškė sa
murajų gaujas ir išgrūdo jas laukan. 
Nuo 6 iki 12 dienos japonai vėl bandė 
užimti tą kalną, bet kiekvienu kartu bu
vo atmušti su dideliais nuostoliais. .Tie
sa, samurajai tada, kaip ir dabar, 
skelbė svietui melus, gyręsi savo perga
lėmis. Bet galų gale turėjo prašyti pas 
Sovietus taikos ir nors laikinai ten nu
siramino.

Kaip praneša, iš Maskvos vyksta į 
Tolimus Rytus darbininkų organizacijų 
atstovai, kad išvien su raudonarmiečiais 
paminėti tą pergalę. Ten nuvyko žymus 
rašytojas Vsevolod Višnevecki ir judžių 
traukėjas (kameramanas) Nikolai Čer- 
kasov.

Mokslo ir Technikos Pergalė
Kada Smegenys Imamos 

iš Kepurės

Brooklyno tautininkų “Vienybė” šitokį 
mokslišką dalyką išguldo:

“Laisvė pasiuntė savo žmogų į Lietu
vą, kuris vadinasi jų korespondentu 
Lietuvoje ir pasislėpęs vardu Tadas 
Blinda rašo įvairiais Lietuvos politikos 
klausimais, nesigailėdamas išlieti visą 
kibirą įvairiausių nesąmonių Lietuvos 
valdžios adresu, neužmiršdamas įdėti 
skurdžių vaizdų iš Lietuvos darbininkų 
gyvenimo ir kurių nelaimėmis kaltina 
Lietuvos tautininkus. Toks Laisvės ko
respondentas, Čia būdamas niekur nega
lėjo darbui prisitaikyti, kaip tik Lais
vėj, o jau nuvykęs Lietuvon rašo ir mo
kina bei visokius šmeižtus drysta ra
šyti prieš Lietuvos vyriausybės žmones.”

Ta visa “Vienybės” išmintis, aišku, yra 
semta ne iš galvos, bet iš kepurės ir dar, 
Ųiatyt, kiauros kepurės. Mūsų kores
pondentas Tadas Blinda apie Lietuvos 
vidujinę padėtį nusimano daugiau negu 
visi “Vienybės” redaktoriai. Jis išma
no, nes jis ten gimė, ėjo mokslus ir gy
vena ir dirba labai atsakomingus tautai

Ivanas Papaninas, Sovietų mokslinin
kas ir drąsus kovotojas, kuris su drau
gais devynis mėnesius gyveno Šiaurių 
Poliuje ant ledyno, skelbia, kad šiemet 
virš šimtas laivų apiplauks aplinkui Si
birą iš Europos į Vladivostoką ir iš Vla
divostoko į Europą. Jie atliks kelionę 
Šiaurių Vandens Keliu, kurį palaiko at
daru Sovietų ledlaužiai su pagelba lėk
tuvų ir radio stočių.

Dar taip nesenai atrodė, kad tūkstan
čiai mylių vandeniu, kur “amžinai vieš
patavo ledai,” negalima atlikti. Bet So
vietų technika, mokslas ir piliečių drą
sa tą įveikė. Sovietai pristeigė' radio ir 
oro tyrimo stočių. Mokslininkai prane
ša, kur ir kada yra ledai ir audros. 
Drąsūs lakūnai prisideda prie to plačiai 
apžvelgdami kelią, o ledžlaužiai savo ga
linga jėga' atidaro jį, kur jį bando už
daryti ledai.

Sovietų mokslininkų ir keliauninkų 
patyrimai parodė, kad ant to kelio nė
ra amžini ledai. Kartais ledynai vėjo 
varomi nuplaukia toli į jūras ir kelias 
liuosas nuo ledų; kartais jie lipa viens 
ant kito ir grūdas prie krašto. Tas ke
lias SSSR turi didelės reikšmės.

Amerikos lietuviai kaip 
ir kiti tikri amerikiečiai 
pūstis, išsistatyti, dėtis la
bai dideliais, neprieinamais 
ponais nemėgsta. Jie tarp 
savęs draugiški ir demo
kratiški. Bet to paties ne
galima pasakyti apie ame
rikiečius, atvažiuojančius 
Lietuvos pamatyti. Kai ku
rie iš jų vos tik įkelia ko
ją Lietuvon, pasijaučia esą 
dideli turtuoliai ir net iš
minčiai, kuriems kaimo val
stietis arba miesto darbi
ninkas nebe draugas. Jie 
jieško pažinčių su visokiais 
valdžios pareigūnais, direk
toriais, ministeriais ir ki
tais dideliais ponais.*O kai 
toks amerikonas patenka į 
kaimą, jis rodydamas savo 
galybę- rieškučiomis - barsto 
ant kelio saldainius,' mies
tely, nuėjęs į aludę, nuper
ka visą alų, kiek tik randa. 
Už nusivežtus dolerius Lie
tuvoje toks svečias pasida
ro sau good time ir grįžęs 
atgal Amerikon tada jis sa
ko:

—Mes pas prezidentą pie
tus valgėm!

—Mes trijų milžinų res
torane su ministerienėm 
krupniką gėrėm!

Apie mūsų krašto darbo 
žmonių gyvenimą, apie Lie
tuvos kultūrines įstaigas 
tokio svečio tada nėra ko 
klausti, nes jis be restoranų 
ir Laisvės alėjos daugiau 
nieko nebus matęs.

Žinau, skaitytojas man 
sakys:

—Juk ne visi tokie.
—Jei sakyčiau, kad visi, 

aš įžeisčiau nekaltai daug 
Lietuvoje buvusių žmonių, 
kuriems nieko negalima pri
kišti. Jeigu taip pasielgtų 
tik koks vienas beraštis 
butlegeris, tai nevertėtų vi
sai apie tai ir užsiminti. De
ja,, tokių svečių Lietuva su
silaukia net perdaug.

Neseniai aš “Dirvoj” šių 
metų 30 Nr. radau didelį 
Onos Karpiaus rašinį, pava
dintą “Kelionė po mūsų 
Lietuvą” ir atydžiai jį per
skaičiau. “Dirvos” Redak
toriaus, žinomo tautininkų 
veikėjo, žmona rašo savo 
įspūdžius iš Lietuvos. Jai 
Lietuva tik restoranas, kur 
galima gerti, valgyti, per 
naktis šokti ir flirtuoti. Ji 
rašo:

“Liepos 22.— Vakare pa
skirtą valandą 'mudvi su 
Brone nuvykom į Metropolį 
(restoraną—J. J.), kur mes 
visada turim gerą ląiką.... 
Kaip paprastai, mūsų šei
mininko vaišingumui nebu
vo galo, mes buvom valgy
dinami ir girdomi per valan
das, ir užbaigėm šokiais. 
Bronė šį vakarą turėjo ypa
tingą prietikį, nes vienas iš 
šių svečių ją pamėgo ir ap
dovanojo ją rožėmis, taipgi 
pavaišino nauju ypatingu 
jai gėrimu, kuris parsiduo
da tam tikru būdu, Coint
reau (prancūziškas likeris) 
ir skaniais apelsinais. (Ji 
apie tai man papasakojo se
kantį rytą, nes tas įvyko 
vėlai vakare, kai svečiai iš
siskirstė ir mes šokom). Aš 
jos buvau pasigedus šokių 
metu. Vakaras buvo labai 
linksmas, nes didysis valgo
mas galionas turėjo naujus

mūsų Lietuvą” šitaip prasi- 
dėjo:

“Pamiegojom tik kelias 
valandas, ir vėl mudvi bu
vom Laisvės Alėjoj, susi
tikdamos draugus ir prisi
dėdamos prie būrio Pažan
gos restorane, kur visada 
yra gyvumo, ir kur pasie
kia visos žinios apie sporto 
veiksmus, draugiškus poki- 
lius.”

Tos dienos kelionė dar 
nepasibaigė:

“Mudvi parvykom namon, 
nusnudom kokį laiką, ir vė
liau vakare išėjom pasi
vaikščioti Laisvės Alėjoje, 
užsukom į Konrado kavinę 
užsikąsti ir paklausyti pui
kios muzikos. Vakaro bė
giu ten užsuko ir mūsų 
draugas p. Rimkus, nes jau 
buvo sugryžęs iš Palangos, 
kur atostogavo. Ir taip die
na pasibaigė, mudvi nuėjom 
gulti apie vidurnaktį.”

O liepos 24 d. viešniom iš 
Amerikoš buvo dar geriau:

“Vėlai po pietų mudvi iš
vykom rengtis vakaro ba
liui, ir. poni Babravičienė 
sutiko būti ten su mumis.

Karininkų Ramovė! Tik
tai pamanius apie ją suža
dina mane. Kuomet mes 
buvom čia dešimts metų at
gal, ji radosi sename name, 
ir mes turėjom ten daug 
smagių sueigų, o dabar vis
kas kitaip, jau išstatytas 
naujas namas, taigi aš labai 
norėjau matyti ją, apie jos 
naujas patalpas daug skai
čiau, girdėjau, kad ten at- 
sibūna puošnūs baliai ir vi
sokios svarbios sueigos. 
Valstybiniai baliai atsibūna 
Karininkų Ramovėje. Tai 
yra aukštųjų karninkų klu
bas. Mudvi pasirėdėm pui
kiausiom suknelėm ir sida
briniais batukais, pasišau- 
kėm taksi nuvežti mus po
niškai į tą didįjį balių ge
riausioje Lietuvoje vietoje, 
nes šį vakarą mes ineinam 
į Lietuvos parinktosios 
draugijos tarpą.”

Gerbiamas “Dirvos” re
daktorius šitokį kelionės po 
Lietuvą aprašymą, matyt, 
rado tiek reikšmingu, kad 
tam pačiam laikraščio nu
mery įdėjo jį dar ir anglų 
kalba, — tepasiskailo ir tie, 
kurie lietuviškai nemoka. 
Gal kai kam ir svarbu žino
ti, kur ir kaip Ona Karpius 
su savo drauge Brone gėrė, 
valgė, šoko, kaip jos, pasi
rėdžiusios puikiausiom suk
nelėm ir sidabriniais batu
kais, įėjo į Lietuvos parink
tosios visuomenės tarpą. 
Mums ne tas rūpi.

Kai aš atvažiavęs Ameri

kon Lietuvių Meno Sąjun
gos suruoštose prakalbose 
Brooklyne papasakojau 
apie Lietuvos kultūrinius 
laimėjimus: mokyklas, kny
gynus, spaudą, teatrą ir tt., 
“Dirvos” ir Onos Karpius 
bendraminčiai iš “Vieny
bės” mane išvadino Lietu
vos juodintoju, netiesą kal
bančiu, žurnalistu apsime
tėliu, o vienas jų bendra
darbis, V. Š., norėdamas 
mane pamokyti ir nubausti, 
pasirašęs slapyvardžiu pa
siuntė Kaunan “Liet. Ai
dui” raštą, kuriuo remian
tis aš galiu būt apkaltintas 
pagal tautai ir valstybei 
saugoti įstatymą.

Ach, maloni ponia' Kar
pius.! Gal būt Jūs esa
te dabar Kaune ir 
beveik kasdien užsukate 
į Pažangos rūmų res
toraną. Būkite gera, ir įro
dykite, kad aš esu melagis, 
pasitarnaukit savo bendra
minčiams. Brooklyne aš sa
kiau, kad Pažangos rūmų 
rūsy j yra Centralinis Vals
tybės Knygynas. Kai išeisi
te iš restorano, nepatingė
kite palipėti laiptais žemyn. 
Tiesa, ten oras blogas, ten 
kiek dvokia ir Jums, įžen
gusiai į rinktinę publiką, 
ten eiti nepatogu, bet var
dan teisybės Jūs užeikite 
ten ir pajieškokite minėto 
knygyno, mūsų kultūros re
prezentanto. Kai sukinėjate 
apie Įgulos bažnyčią, paėjė
kite Gedimino gatve iki 
universiteto didžiųjų rūmų, 
ten rasite prof. Vac. Biržiš
ką. Paprašykite, kad Jums 
parodytų visą universiteto 
biblioteką. Prof. Biržiš
ka — žmogus geras, 
jis mielai Jums vis
ką parodys. Be abejo, Jūs 
mėgstat muziką, dainas, 
operas. Užeikite Kauno 
konservatorijon, ji visai ne
toli nuo Jūsų pamėgtos Ka
rininkų Ramovės, Jums ko

jos nepavargs. Aš dar no
rėčiau Jūsų prašyt aplan
kyt kaimo mokyklas, nuo- 
muojamuose butuose, pasi
žiūrėt, kaip provincijos mo
kytojai gyvena, užeiti švie
timo minister!jon patikrin
ti tų duomenų, kuriuos jū
sų bendraminčiai laiko me
lagingais. Bet tai jau būtų 
perdaug. Pakaks, jeigu Jūs 
išėjusi iš Pažangos restora
no palipėsite laiptais žemyn 
į centralinį knygyną.

Aš dvigubai džiaugsiuos, 
jeigu Jūs savo laikraštyj 
paskelbsite, kad aš melagis. 
Vadinasi, jeigu Jūs Kauno 
kultūros įstaigas rasite ki
tokias, negu aš jas mačiau. 
Jūsų “Kelionė po mūsų Lie
tuvą,” kurią,aš perskaičiau 
“Dirvoj” lietuvių ir anglų 
kalbomis, yra kelionė tik po 
Laisvės Alėją ir Kauno res
toranus. Iki Jūs mano pra
šymą patenkinsite, aš, pasi
rėmęs Jūsų kelionės aprašy
mu, paskelbiu dar vieną 
“melą.” Aš štai šitam laik
raščio puslapyj iš visos 
gerklės rėkiu:

—Lietuva — ne restora
nas!

J. Jurginis. 
Dearborn, Mich.

“L.” Red. Pastaba: Kiek 
mums žinoma, p-nia Kar
pius Lietuvoj lankėsi jau 
prieš tūlą laiką. Tačiau p. 
Jurginio straipsnis visvien 
savo vertės nenustoja.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
U n i j i s t u i, L awrence, 

Mass. — Apie tą sutvėrimą 
savo laiku “Laisvėje” buvo 
rašyta, apie tą “N. G.” did
vyrį Beak Visiems darbi
ninkams žinoma, kad jis nė
ra joks jų draugas. Nebe
apsimoka vėl laikrašty vie
tą užimti raštais apie jį. 
Tegul jį trockistai garbina 
ir savinasi.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

1) Kiek mylių turi Sovie
tų rubežius nuo Finlandijos, 
Kronštadto iki Juodųjų Jū
rų?

2) Kodėl Lietuva neįeina 
j Sovietų daromą sutartį 
tarpe Franci jos ir Anglijos.

J. B.,
“Laisvės” skaitytojas.

Atsakymas
1) Sovietų Sąjungos ru

bežius nuo Finlandijos iki 
Juodųjų Jūrų turi nuo 1,400 
iki 1,500 mylių.

2) Dar tikrai nežinoma, 
kiek tų šalių bandoma 
įtraukti į Sovietų - Angli- 
jos-Francijos sutartį. Vieną

dieną laikraščiai rašo vie
naip, kitą dieną kitaip. Ke
liais atvejais buvo rašyta, 
kad Sovietai reikalauja ap
saugojimo ir Lietuvai, kar
tų su Finlandija, Estija ir 
Latvija. Bet vėlesni prane
šimai kalba, kad Lietuva 
neįeisianti į tą apsaugą. 
Mat, Lietuvos rubežiai ne
susieina su Sovietų Sąjun
gos rubežiais. O Sovietai gi 
gali reikalauti apsaugos 
nuo Hitlerio tik toms ša
lims, kurios rubežiuojasi su 
Sovietais.

Reikia dar palaukt, kas iš 
tų derybų išeis ir kurioms 
šalims bus užtikrinta ap
sauga nuo Hitlerio.

Dalis New Yorko subvių (IRT ir BMT linijų) darbininkų, balsuojančių už pri
ėmimą padarytosios unijos sutarties su kompanijomis; kompanijos turėjo pri

pažinti darbininkų uniją,.—£Transport Workers Union (CIO). *

programo išpildytojus.”
Sekančią dieną, liepos 23, 

ponios Karpius “kelionė po
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MA N. A. Moterys ir Vėl 
Gražiai Pasirodė

Laukiamas Motery 
Seimas

■fysįA

Internacionale Moterų Drabužių Darbininkų Unija užsimojo auklėt stiprias 
nares. Čion matote minkštojo sviedinio žaidėjij merginų grupę Atlanta, Ga. 

Jos nesenai laimėjo sviedinio žaismių kompeticiją. Grupė priklauso Atlantos 
Industrinėj Lygoj.

Nepaprastai Puikiai Pavyko Naujosios 
Anglijos Motery Sąryšio Piknikas

būt
Net
Ko-

senai 
pikni- 
girdi- 
M oto

Liepos 30-tą įvyko 
lauktas Moterų Sąryšio 
kas. Senai apie jį buvo 
ma prisirengimo žinių,
rys rinko įvairius rankdarbius, 
lavinosi dainas.

. Ir ištikrųjų, su viskuom bu
vo pilnai prisiruošta, padėta 
daug sunkaus triūso. Tik gam
ta neleido rengėjoms pasiro
dyt su visu to rūpestingo dar
bo puikumu. Iš pat ryto, kiek 
lengviau, lijo su trumpom per
traukom, ir buvo tikimasi, kad 
išsiblaivys. Ypatingai rengėjos 
turėjo daug vilties. Pradėjo 
plaukti piknikai! įvairūs pui
kūs rankdarbiai.

Apie 1 :30 po pietų, rengėjų 
paskirta rankdarbiam vieta 
jau darėsi permaža. Didina
ma vieta, tvarkomi dirbiniai, 
spiečiasi apie juos žiūrėtojai, 
pradeda pušynas skambėti 
klegesiais, juokais, pastabom. 
C) lietuj vis lyja drūčiau, tar
tum pavydėdamas rengėjom 

' ir publikai atsiekti tikslą.
Pribūna draugė Mickevičie

nė. (A. Mickevičiūtės-daininin- 
kės motina) su čielu vežimu 
rankdarbių, medžio dirbinių, 
lietuvišku rateliu ir pluoštais 
linų. Pradeda linų verpimo 
eksibiciją-parodą. čia ir •- aš 
jau bandžiau prieiti artyn, pa
matyt lietuviškas klumpes ir 
kitus medžio dirbinius, bet 
kur tau.

Draugės dar vis bando išdė
ti pribūnančius rankdarbius, 
dengia, saugoja nuo perdide- 
lio peršlapimo. Naudojama 
viskas, kad apdengus dirbi-1 
nius; darosi vis didesnis nėra-1 
mumas. Pagaliau, lietus tiek 

• pasmarkėja, kad reikalinga 
iviską nuimti ir nešti į salę. Tai 
milžiniškas darbas. Salėj, iš 
kalno tam neprisiruošus, nega-. 
Įima tinkamai sutvarkyt. Daug1 
dirbinių, peršlapę, jau nede
dama. Gaila, kad gamta iškir
to tokį nemalonų šposą.

Dovanas už rankdarbius lai
mėjo :

buvęs palankus, piknikas 
buvęs dar skaitlingesnis. 
ir Moterų Seimo šaukimo 
miteto atstovė S. Sasna
Brooklyno, lyg protestuodama 
prieš lietų, atvyko į pikniką. 
Atvykus, nustebo, pamačius 
tokią didelę minią Mass, vals
tijos drąsuolių.

Sunkų, didelį darbą turėjo 
Montello moterys, nuoširdžiai 
joms gelbėjo vyrai, ir viskas 
ėjo tvarkiai. Šių žodžių ra- 
šėjos-tė.mytojos nuomone, pik-

Dainų kontesto laimėtojom 
išėjo:

1. Bostono Harmonijos Gru
pė.

2. Worcesterio Aido Choro
Grupė.

3. So. Bostono Jaunuolių 
Grupė (Lyra).

Nežiūrint lietingo oro, apie nikas šimtu nuošimčiu pavyko 
vėlų popietį parkas užsipildė visapusiai. Lai tas suteikia dar 
publika, mašinom ir keliais daugiau energijos moterims 
auto-busais, iš ko buvo galima tęsti jų pradėtą darbą tolyn, 
spręsti, kad jeigu oras būt Piknike Buvus.

šiais būdais ji išbandydavo sa
vo drąsą.

Beveik baigdama prisiren
giamąjį darbą prieš įstosiant 
vidurinėn mokyklon, ji pasi
priešino savo mokytojo žiau
rumui ir to pasekmėj buvo pa
siųsta Claverock prisirengia- 
mojon mokyklon. Ten būdama 
ji susidomėjo socialiais klausi
mais ir tapo pasišventusią dar
buotoja už moterų pasiliuosa- 
vimą ir teises. Ji daug skaity
davo, tuo būdu išsidirbdama 
mintijimą anksčiau pribrendi
mo amžiumi.

Laike jos buvimo Claverock 
mokykloj, jos motina, kuri tū
lą laiką nesveikavo, mirė, šei
ma skaudžiai jautė jos nete
kimą. Ištisais mėnesiais Mar
gareta Sanger pasiliko namie.

Akstinas sunaudot gyveni
mą naudingai pas ją vis stip
rėjo ir stiprėjo. Jos tėvas ei
davo ..šeimos daktaro pareigas, 
pagelbėdavo kūdikius priimt 
svietan, raišiodavo sužeistas 
kojas, gydydavo karštligę, 
apsikrėtimus piktžolėmis ir 
kitas nelaimes. Ji norėdavo 
tapt dąktaru, bet negalėjo pa
švęst gana laiko tą troškimą 
patenkinti. Ji dėlto pasidavė 
tyrinėtoja Westchester apskri
čio ligoninėj. Paskiau sekė ei
lė metų slaugymo. Tuo laiko
tarpiu ji išbandė savo pobūdį 
ir kantrybę ir prisirengė, sun
kiam keliui, kuriuo vėliau ji 
turėjo eit, kada ji išstojo gim
dymo kontrolės čampione. 
Apie tuos kelius teks pakalbė
ti vėlesnėse šio skyriaus laido
se.

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis, su
tvertas ne pilnai pusantrų metų atgal, ir 
vėl įrodė, kad moterims yra galimi dideli 
atsiekimai, jei tik bendrai, sutartinai dir
bama. Tą stipriai pabrėžia pereitą sekma
dienį įvykęs Moterų Sąryšio antras metinis 
piknikas su rankdarbių paroda ir moterų 
meno grupių kontestu.

Paroda, kontestas, piknikas, tai visi atski
ri, dideli darbai. Naujosios Anglijos mote
rys įvykdė visus tris kartu ir įvykdė pažy
mėtinai puikiai.
jėga, kiek darbo įdėta. Stebėtinai daug 
dirbta.

Iš jau esamų davinių atrodo, kad jos 
pestingai ir pasekmingai rengiasi ir Mo
terų Seimui, būsimam rugsėjo 7, 8 ii- 9 die
nomis, Brooklyne.
jos siunčia 
būt ii’ šiaip

Iš to jau matosi, kokia pa-
nu-

rū-

Visos svarbesnės koloni- 
delegates, o su jomis žada pri- 
viešnių bei svečių.
Sąryšis ir Jo Įtaka
Auga Lietuviuose

puvo daug didesnis už pernykš- 
anas buvo gražus. Kas nuosta- 
kad šis piknikas buvo sėkmingu

Pik n i kas 
tį, nors ir 
blausia, tai 
veik per visą dienelę lietui lyjant. Tas, be
abejo, pakenkė piknikui, tačiau didžiulis, 
gražus Montello Tautiškas Parkas buvo gau
siai užtvenktas publika ir prie įvažiavimo 
parkan dideli plotai užstatyta mašinomis ir 
busais.

Lietus daug sutrukdė ir gražiųjų rank
darbių parodai. Parko geriausioj vietoj 
stambus plotas atribota parodai ir gražumy
nai iškabinta, kaip, štai, pasipylė lietus. 
Draugės suskubo rinkt gražumynus, tačiau 
tūlus spėjo sulyt. Sausieji iškabinta viduje, 
jais prieiliuota pilnutėlė salė, o pro žiūrė
tojus sunku ir prasispraust. Džiaugėsi to
kiu moterų pasirodymu ne tik jos pačios, 
bet ir visi dalyviai. Apžiūrėt rankdarbius te
ko skubotai, nes salė norėta vėliau užleist 
programai ir šokiams.

Programa buvo graži, su dovanomi laimė-1 
jusioms konteste grupėms. Vaišių taipgi 
paruošusios įvairių-įvairiausių, kaip gerame 
restaurane. žodžiu, pramoga paruošta vi
sapusiškai rūpestingai ir sumaniai.

Linkėtina draugėms gerų, sėkmių tęsti 
gražų darbą tolyn. Viešnia.

Istorinis moterų Seimas jau visai artinasi. 
Kiekviena 
ris laukia 
žino, kad 
Amerikos

šaukimu Seimo netik moterys, bet ir 
draugai vyrai turėtų susidomėti. Tai nebus 
paprastas susirinkimas, bet Seimas, kuris pa
teiks planus pasekmingesniam darbui tarpe 
moterų. Draugės, kurios numatė reikalą 
šaukt Seimą, atlieka didelį darbą. Jos nu
matė, kad tarp lietuvių moterų yra plati 
dirva dirbt naudingą darbą, tik reikalinga 
bendrų, gerai organizuotų spėkų, o tam ir 
turėtų pasitarnaut busimasis Seimas.

Seimas šaukiamas ne vienos kokios 
vės, bet visų srovių moterys šaukiama 
šio bendro, naudingo kultūrinio darbo, 
jis šaukiamas geru tikslu, aiškiai 
šaukime paduota programa, kuri tilpo spau
doj daugelį kartų. Kiekvienas punktas turi 
didelę svarbą. Subendrinimas spėkų su įvai
rių srovių moterimis, taipgi su profesiona
lėmis, duos geras pasekmes, tad visi ir visos 
turim tą darbą paremti.

Seimo šaukimas padarys išlaidų ir mūsų 
visų pareiga darbuotis jas padengt. 
mitetas pagamino ir 
rinkti blankas. Gavę 
sukelt kiek nors aukų 
pagerbtinas ir remtinas

apšvietą ir kultūrą mylinti mote- 
Seimo su nekantrumu, nes gerai 
jis bus nepaprastu—tokiu, kokio 
lietuvės moterys dar neturėjo.

bet

sro- 
prie 
Kad 

parodo

Ko- 
išsiuntinėjo aukoms 
jas, pasidarbuokim 
Seimui, nes tai yra 
darbas.
E. K. Sliekienė.

Plaukų; Puolimas

Margareta Sanger
Pasekmėj gyvenimiškų pa

tyrimų ir slaugymo tarp bied- 
nuomenės, progresyvė Ameri
kos moteriškė nusprendė, eilė 
metų atgal, kad daug nesma
gumų paėjo iš priežasties ne
pageidaujamų -kūdikių; kad 
šeimos biednųjų sąlygose ken
tė dėlto, kad neturėjo gana 
pinigų tinkamai, maitįnt, rėdyt 
ir šviest savo >V'aiku$.-į ; '
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šiandieną tosX ekpnoipinės 
sąlygos;? daf... t£beąiranda',bet 
ačiū narsiai, pionierišhąLMar-. 
gagėtos Sanger dvasiai, tėvdft 

,s.užinor kad—sunkios didelės 
šeimos pareigos nėra priimti
nos iki galima jas panešt. Ta 
smulkutė, aukštadvasė mote
riškė per daug metų kovojo 
padaryt gimdymo kontrolės 
informacijas prieinamomis 
tiems, kuriems jos reikalin
gos; kad tėvai galėtų turėt 
tiek vaikų, kiek nori, kada 
nori jų; kad moterys neturėtų 
siekti aborcijų tikslu išgelbėt 
šeimą nuo alkano kūdikio; 
kad kūdikiai būtų laukiamais 
laimikiais šeimai, o ,ne papras
tais ir nelaimės prietikiais.

Savo autobiografijoj, pava
dintoj “Mano Kova už Gim
dymo Kontrolę Margareta 
Sanger pasisako, kad ji gimė 
Corning, N. Y., industriniame

| miestelyje,
1. Brocktono Lietuvių Mote- ,vienuolikos vaikų šeimoj. Kai- 

ipo kilus iš didelės šeimos, ji 
Mickevičienė, [gelbėjo prižiūrėt jaunesnius 

brolius ir sesutes ir praktiška
me gyvenime naturališkai su
žinojo, iš kur imasi kūdikiai. 
Dar kūdikystėj ji pastebėjo, 
kad biednuomenės šeimos yra 
didelės, o turtingųjų — ma
žos; kad didelė šeima tankiai 
vedė į didesnį vargą, sunkes
nį 
ir,

ir buvo viena iš

Skolastika.

Kojy Priežiūra
Karščiuose

Moterys Pasiruošia 
Unijos Darbui

Didelis plaukų puolimas, kritimas, aišku, 
kad gali būti simptomas-ženklas kokios nors 
ligos. Tačiau yra daug tokių plaukų, kurie 
visuomet puola, krinta, bet tuom pačiu sy
kiu visuomet jų užtektinai yra. Tad dėlto 
neverta sielotis, kadangi tankiausia taip esti 
su apystoriais plaukais.

Persitikrint, ar toks plaukų kritimas yra 
normalis, žinoma, nėra lengva problema. 
Vienas gydytojas sako, kad reikėtų patirti 
sekamai: jei daugiau iškrinta ilgų plaukų, 
o trumpesnių daug mažiau, tad būtų norma
lis kritimas, kadangi ilgi plaukai atgyveno 
savo amžių. Kaip kurie autoritetai 
kad normalis 
mėnesiai ir net i 
ma, kad normai 
trijų aštuntadalių 
lio į mėnesį. Vasaros
auga. Taipgi spėjama, kad kovas, balandis 
ir rugsėjis yra blogiausi mėnesiai plaukų 
augimui.

Yra žmonių, kurie mano, kad nuplikimas 
bei pražilimas reiškiąs didelį žmogaus pro
tavimą bei gabumą, tačiau kitaip mano plau
kų autoritetai. Jie sako, intelektualai todėl 
greičiau praranda plaukus, kad jie daugiau
sia sėdi ir didžiuma linkę būt nervuotais.

M. Baltulioniūtė.

mano, 
keli 

kuoja-, 
nuo 
co-

čiau

rų Kliubas.
2. Mrs.

Brockton, Mass.
3. Mrs. Motiejaitienė, Wor

cester, Mass.
4. Mrs. Grigaitienė, So. Bos

ton, Mass.
5. Mrs. BaliaviČienė, Me

thuen, Mass.
6. Mrs. Lukas, Stoughton, 

Mass.
7. Mrs. Mineikienė, Brock

ton, Mass.

darbą, girtavimą, barnius 
pagaliau, prie mažiau pro- 
pagerint gyvenimo sąlygas.

Jos kūdikystė buvo laimin
ga tik dėlto, kad ji turėjo my
linčiuosius tėvus. Jos motina 
buvo drąsi, 'geraširdė moteriš
kė. Jos tėvas, akmens apdir
bėjas, buvo laisvamanis. Kar
tą jai dar kūdikiu būnant tė- 
vąs, išgirdo ją kalbant: “Duo
nos nįūsų visų /dienų, duok 
mums' šiandienį-” ir; pa- 
klabsė jos. J “Į/ką jūs kalbėjo
te?”^' . // n #
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Į Dievą,” atsMkė jam įdlik-?
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Ai* ^Dievas yra kepėju?” 
vėl-klausę... tėvas, kuris nesu
tiko su tikėjimo doktrina dėl
to, kad ji varžė mintijimą ir 
slopino laisvą protavimą.

šis pasikalbėjimas sujaudi
no ir paakstino ją-’ protaut. 
Jau ankstybame atūžiu je ji iš
moko nepriimt viską už gryną 
pinigą. Mokėjimas galvot vė
lesniame gyvenime ją privedė 
prie svarstymo daugelio daly
ku, kuriems didžiuma žmonių 
tikėjo be abejonių, ją akstino 
klaust, dėlko toki dalykai de
dasi. Tai taip ji ir priėjo prie 
nuosprendžio, kad skurdas bu
vo neteisėtas ir kad kas nors 
reikia daryt pakeist dalykus. /

Kuomet Margaret Sanger 
surasdavo savyje silpnybę, ji 
bandydavo disciplinuo! ir pa
keist ją, net prievarta, jei tas 
reikalinga, paverst silpnybę į 
pajėgą. Tuo sumetimu ji kar
tą nusprendė pereit gelžkelio 
tiltu, kuris eina skersai Che
mung Upę, kad nugalėt savo 
baimę aukštumų. Praėjus dalį 
tilto, ji išgirdo ateinant trau
kinį. Kol jis praėjo, ji kabėjo 
rankomis pasikabinus už špa- 
los, iš kur, pagaliau, ją nukė
lė jos tėvo draugas.j Vienok ji
spyrėsi pabaigt ėjimą. Pana-drėbtas akis.

Vienas žymus New Yorko 
Miesto Sveikatos Departmen- 
to viršininkas pasakė: “Kojų 
priežiūra prasideda galvoje.” 
Pamąsčius, prisieina su juo 
sutikt, kad kojų priežiūra 
taip jau reikalinga žinojimo ir 
sumanumo, šaltam ore žmo
gus nežino, kokia kankyne 
jam gali tapt jo paties kojos 
oro temperatūrai pakilus.

Šiltam ore reikią turėt pla
tesni .batai, -— duot pįrštams 
gana 'vietos, nes kojoms pa
brinkus nuo prakaito judėji
mas siauruose batuose pasidai
ro visai negalimu.

Branginant kojas,
pirkt batus tokio pločio 
gio, kad pirštai galėtu 
ištisi, liuosai viens nuo 
prasiskyrę. Ties letenos 
riu ir kulnim gali būt ir
tėlesni, kad slankiodami pūs
les nepritrintų. Atsižvelgkit ir 
į savo, taipgi nešiojamų daik
tų svorį, nes sunkiai priminta 
koja bus didesnė už liuosai 
laikomą. Geriau pirkt batus 
gale dienos, po daug vaikščio
jimo, nes tada tikrai nepajėg
si! nupirkt permažus batus.

Vasarą reikėtų kojas kas
dien mazgoti ir mainyt pan- 
čiakas. Jos turėtų būt bent 
puse colio ilgesnės už kojas, 
kad nelenktų pirštus, bet ir 
neperilgos, nes taip raukšlėsis 
ir vargins kojas.

reikėtų 
ir il
gui ėt 
kito 

vidu- 
ankš-

S. D.

Baigusios mokslo sezoną dvi 
Louisiana merginos susiginčijo 
dėl vienos literatiško stiliaus, 
paneigė jį. “Literatė” iššaukė 
aną išrišt klausimą pajų due- 
lyje, metant viena kitai veidan 
pajumi. Jos tą atliko anksti 
rytą prie kelių studentų liudi
ninkų, kurie pralaimėjusiai 
kritikei atkrapšto tešla ųž-

Nesenai įvykusiuose dvisavaitiniuose uni
jos darbuotojams paruošt kursuose garmen- 
tiečių unijos institute Wisconsin valstijoj 
mokinosi 69 studentai, daugumoj jauni uni- 
jistai. Iš jų 62 buvo merginos. Tai gražus 
įrodymas, kad moterys, davus joms progą, 
rimtai ruošiasi ir tinka savo organizacijų 
atsakomingoms pareigoms.

Zinutės
ŠALTAKOŠĘ IŠRADO 

CHINIEČIAI
Amerikiečiai suvalgo šalta- 

košės daugiau, negu visi gy
ventojai kitų pasaulio dalių. 
Kaip kas mano, kad šaltakošė 
yra amerikiečių išradimas. 
Marco Polo pasiskolino šalta-

košei ‘daryt receptą nuo chi- šės receptas neišbuvo slapty- 
niečio Kublai Khan, ir Italija I bėję. 1777 metais, New Yor- 

iniirSoi can ]<e ant vieno restaurano lango 
pasirodė iškaba, kad šaltako- 
šės mėgėjai gali jos ten valgy
ti kožną dieną.

New Yorko valstijoj, sulig 
įstatymo, šaltakošė privalo tu
rėti 12 nuošimčių sviesto rie
balų.

tąjį receptą laikėsi sau per 
‘suvirs tris šimtus metų. 1550 
m. Katerina de Medici pado
vanojo jį Francijai. Karalius 
Charles Pirmasis labai pamė
go šaltakošę ir papirko savo 
francūzą virėją, kad jis to re
cepto niekam neišduotų. Kaip 
visi sekretai, taip Xir šaltako- Skruzdė.

’’WW’T

Ar tu atsimeni, sesute, kaip tu grėbei šie nelį, dainavai daineles ir rokavai savo 
vargus-vargelius ? Šių dienų lietuvaitės šienelio grėbėjėlės.
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Hartford, Conn.
Biskis iš Susirinkimų ir Mūsų 

Kolonijos Darbuotės
Liepos 20 d. atsibuvo Lais

vės Choro mėnesinis susirinki
mas, kuriame narių dalyvavo 
nemažai ir visi rimtai svarstė 
pakeltus klausimus. Valdyba 
raportavo, kad iždas eina ma
žyn. Mat, vasaros sezone yra 
nemažai piknikinių išvažiavi
mų, už kuriuos atlygina tik 
pusė lėšų kelionėms. O antra, 
karščiuose sumažėjo paranda- 
vojimas svetainės. Bet valdyba 
su parengimų komisija davė 
suprasti, kad jie pasistengsią 
tą skylę užlopyti.

Teatro komisija pranešė, 
kad ji darbuojas gavime tin
kamo veikalo, kuris bus vai
dinamas pradžioje žieminio 
sezono.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
delegatę į ateinantį Moterų 
Suvažiavimą. Likos išrinkta 
d. E. Kansas. Nutarė, kad be 
organizatoriaus leidimo moki
niai negalės išeiti pamokoms 
neužsibaigus.

Taipgi buvo plačiai kalba
ma apie tuos narius, kurie turi 
mažą vertę dainavime. Nutar
ta tą viską palikti mokytojui. 
Nutarė rengiamai priešvedybi- 
nei “parei” dėl F. Ramanaus
ko ir M. Dagiliuitei svetainę 
veltui suteikti ir dar paskyrė 
jiems $5.

Rengiasi Ne Juokais
Liepos 21 d. Amerikos Liet. 

Ukėsų Kliubas turėjo mėnesi
nį susirinkimą. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Raportai da
vė suprasti, kad Kliubas kaip 
nariais, taip ir finansais šuo
liais žengia pirmyn. Už tai yra 
garbė nariams ir sykiu dabar
tinei valdybai, kad pajėgė pa
keisti keletą metų tam atgal 
buvusią taktiką, kuria sukel
davo tarpe narių neapykantą.

Susirinkiihas nutarė ap- j 
"drausti iždininkus' Kliubo ir 
svetainės statymo. Svetainės 
statymo komisija Sportavo, 
kad ji esanti nusitarus kviesti 
į ateinantį pikniką, kuris atsi
bus Liet. Sąryšio darže rugsė
jo 24 d., dėl sukėlimo finansų 
Svetainės Fondan, visas vieti
nes pašaipiuos draugijas ir ki
tas organizacijas, taipgi ir 
apylinkinių kolonijų kliubus 
ir bendroves. Ir visi bus pra
šomi paremt pikniką, pasiun- 
čiant jiems tikietų dėl parda
vinėjimo iš kalno. Mat, prie 
tų tikietų bus duodamos do
vanos, net trys— $25, $15, 
$10. O tikieto vertė tik 25c.

Ištikrųjų geros valios lietu
viams yra gera proga tuos ti- 
kietukus pasipirkti. Viena, ko
misija dės pastangas visus da
lyvaujančius pilnai patenkinti, 
o antra—bus gera proga iš
bandymui savo laimės. O kas 
svarbiausia, tai kad likusieji 
centai bus sunaudoti senai 
laukiamai svetainei, kuri pa
gelbės palaikyti lietuvių tau
tą ir visą visuomenišką judėji
mą. Nutarta per lietuvių New 
Britain, Conn, radio stotį rug
sėjo 10 d. pasakyti prakalbą. 
Jos tema bus virš minėto pik
niko klausime ir kokią naudą 
atneš vietiniam judėjimui ir 
aplamai visai lietuvių tautai 
pastatymas svetainės. Kalbė- 
tojum yra apsiėmęs d. A. Ta- 
raška. Ir antru kartu bus gar
sinama rugsėjo 24 d. per tą 
pačią stotį paties vedėjo pono 
A. Rėkaus.

Smagu pranešti, kad kliu- 
biečiai, Manchesterio gyvento
jai, D. D. A. Petronis ir Kriau- 
zaitis, atvežė šimtinę svetainės 
fondan ir pasakė gana agita- 
tyyiškas prakalbėles svetainės 
klausime. Šią šimtinę paskoli
no antras skyrius Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugijos ir dar virš 
minėti draugai pasižadėjo 
tuom klausimu darbuotis to
liau.
Deda Pastangas Ateinantiems 

Piknikams
Man tropijos būti L. Choro 

pamokose. Tai nepaprastai

mokytojas rengia chorą atei- terų Komiteto nare, 
nančiai Dainų Dienai, kuri 
bus rugpjūčio 6 d., Waterbu-

M. Valenta.

ry, Conn. Drg. V. Visockis da
vė pastabą mokiniams, kad vi
so apskričio chorai deda kuo- 
geriausias pastangas pasirody
mui šiam menininkų, suvažia
vime. Ir, žinoma, klausytojų 
bus nuspręsta, kuris choras 
gaus garbės vainiką už ge
rinusį sudainavimą. Jeigu tą 
vainiką norime parsivežti, tai 
turime gerai prisirengti.

O antras svarbus išvažiavi
mas tai bus darbininkiškai 
spaudai rengiamas piknikas, 
kuris atsibus rugsėjo 17 d., 
Liet. Sąryšio darže, Glaston
bury, Conn. Tai tas greičiau
sia bus užbaigimas vasarinių 
išvažiavimų.

Nemunas.

Cleveland, Ohio
Iš atsibuvusio 21 d. liepos 

‘ekstra” susirinkimo ALDLD 
15-to Apskričio Moterų Komi
teto kaslink delegačių siunti
mo į Brooklyną, N. Y. į Visuo
tiną Moterų Seimą, kuris įvyks 
rugsėjo 7-8-9 dienomis.

Tikslas to susirinkimo buvo 
kad pavienės organizacijos ar 
pavienis kliubas negali pinigi
niai išgalėt pasiųsti delegates. 
Reikia visų organizacijų ben
dros finansinės paramos.

Draugių atsilankė gražus 
būrelis i)’ visos sutiko, kad bū
tų pasiųstos trys delegatės: 
vieną nuo LDS, kitą nuo ALD
LD ir trečią nuo Amerikos Lie
tuvių Moterų Kliubo. Bet da 
galutinai delegatės nėra iš
rinktos.

Buvo išrinktos keturios 
draugės, kad atsilankytų į 
kuopų susirinkimus ir atsi
šauktų dėl finansinės paramos 
dėl delegačių pasiuntimo. Nes 
moterys daug organizacijose 
darbuojasi, tai jas turėtų, to
kiame svarbiame reikale, pa
remti. Buvo išrinkta ir komisi
ja dėl parengimo dėl finansų 
sukėlimo: K. Romandienė, A. 
Gendrėnienė ir M. Naunčikie- 
nė. Parengimas įvyks 26 dieną 
rugpjūčio, Lietuvių Darbinin
kų Svetainėje, 920 E. 79th St. 
Bus vakarienė ir šokiai.

Tą svarbų parengimą turė
tumėte visi paremti. Turite 
visos Moterų Komisijos būti
nai susieiti į Moterų Kliubo 
susirinkimą rugp. 31 d. ir duo
ti visus raportus — kokias pa
sekmes turėjo nuo organiza
cijų ir kuopų, ir šiame susirin
kime bus išrinktos delegatės į 
Moterų Seimą, Brooklyn, N.

ALDLD 15-to Apskričio Mo-

Serga Draugės
Stella Gineikiutė apsirgo. 

Liepos 19-tą d. padaryta jai 
operacija ant appendicitis 
Women’s Hospital, Chester ir 
101st' Sts., netoli Euclid Ave. 
Lankymo valandos: 1:30 iki 
2 :30 dienomis, o vakarais nuo 
7 iki 8:30. Ant antro aukšto, 
kambarys No. 9. Stella Ginei
kiutė ( yra jauna mergina, ir 
yra narė LDS jaunuolių. 201 
kuopos. Taip pat Stella prigu
lėjo prie Lyros* Choro, pasta
ruoju laiku nedalyvavo, ba jai 
nedaleido darbo sąlygos.

Ji sveiksta ir jaučiasi geriau 
ir ji mano, kad greitu laiku 
parvažiuos namo po adresu : 
1343 East 66th Street.

Man nuėjus Stellą atlanky
ti, radau jaunuolę Adelę Be- 
kevičiutę, ir didelį gražų bu
kietą kvietkų nuo jaunuolių 
LDS kuopos. Malonu ir labai 
pagirtina, kad jaunuoliai taip 
maloniai atjaučia savo organi
zacijos narei.

Geistina ir būtų labai pa
girtina, kad ir kiti jaunuoliai 
atlankytų jaunuolę ne tik li
goninėje, bet ir namuose.

Dabar aš nuo savęs vėlinu 
jaunuolei greitai ii- laimingai 
pasveikti ir vėl su mumis sy
kiu dalyvauti.

Taip pat tariu didelę užuo
jautą jos motinėlei — draugei 
B. Gineikienei, ba ji rūpinasi 

j labai daug mylimos dukrelės 
likimu, pasveikti ir laimin
gai gyventi.

Draugė M. Raulinaitienė me
tai laiko kaip nesveikuoja, bet 
pastaruoju laiku visai susirgo. 
Ji turėjo pasiduoti į ligoninę 
po daktarų priežiūra. Liepos 
20-tą d. nuėjo į ligoninę. Ir 
liepos 25-tą d. ji turėjo sunkią 
operaciją ant “gall stones’’. 
Po operacijai ji yra gana slab- 
na. Randasi tylt. Sinai ligo
ninėje — prie E. 105th St., 
tarp Wade Park ir Euclid 
Ave., ant trečio aukšto, Ward 
F. Lankymo valandos: 1 :30 
iki 2:30 po pietų, ir vakarais 
nuo 7 iki 8. Bet dienomis — 
žėdną dieną galima lankyti, o 
vakarais panedėlyje, seredoj, 
pėtnyčioj ir nedėliojo.

Draugė Raulinaitienė yra 
Literatūros Draugystės 22 kp. 
narė. Ji yra “Laisvės” skaity
toja ir labai gausi darbininkų 
klasės rėmėja. Yra daug pa
rėmus Ispanijos lojalistus ko
votojus ir visą darbininkų ju
dėjimą. Gerbiami draugai, at
lankykite sergančia narę, nes 
draugė, būdama sveika, dar
bavosi kiek tik ji galėjo. Aš
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Bušai į Philadelphia
Bušai i Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisvės” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd),
Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St.
1 busas išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75 
Bilietus galima gauti Misiūno įstaigoje.

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

Central Brooklyn, nuo 163 Hudson Ave.
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas K. Bundonį, J. Jušką ir kitus 
platintojus.

Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas. - **!

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasilsėti iš po kelionės.

□------------------7--------------------------------------------------- s

nuo savęs linkiu mylimai 
draugei greitai ir pasekmingai 
pasveikti. M. Valentą.

Thomas, West Va.
Žiauri Žmogžudyste

Liepos 25 d. ryte Jonas Jo
nušas su revolverio 3 šūviais 
sušaudė savo podukrą Amilią, 
23 metų amžiaus. Apsidirbęs

su savo auka bandė pabėgti į 
“bušius”, bet jam ant nelai
mės atbėgo vietinis policmo- 
nas. Jonušas, pamatęs polic- 
moną, spruko į kitą kambarį 
ir paleido vięną šūvį sau į šir
dį ir ant vietos krito negyvas. 
O merginą nuvežė į ligonbutį 
ir ten 7-tą valandą vakare, 
mirė.

O priežastis žmogžudystės, 
kaip čia žmonės šneka, būk

žiaurus patėvis bandęs lytiniai 
išnaudoti podukrą. Mergina 
atkakliai kovodavo prieš tokį 
žiaurų, patėvį. Už tai jisai ją 
ir nužudė. Buvo gera, dora ir 
rimta mergina.

Katalikų kunigas nepriėmė 
Jonušo kavoti. ant katalikų 
kapinių, tai jį palaidojo ant 
tarptautinių kapinių.

O merginą laidojo su baž
nytinėmis apeigomis ir ant ka-

..'"ZS

talikų kapinių. Ji paliko dide
liame nuliūdime 3 pusbrolius, 
Joną, Juozą ir Prančiskutį.

Ilsėkis, Amilia, šios šalies 
šaltoj žemelėj.

Chas. Strauss.

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIŲ
GRAŽUS PA VILKINĄS

Puiki salė baliams, banketams, vestuvėms, parems ir 
kitokiems pokiliams.

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

■ Lietuvių {(staiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

Vatais ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
Ik0-^2 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.
Telephone: Ilavcmeyer 9-9115

Kanjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN »
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

DVYLIKTA METINE DAINŲ DIENA
C

Rengia Connecticut Valstijos Darbininkiški Chorai, Priklausanti Prie Lietuvių Meno Sąjungos.

Sekmadienį, Rugpjūčio 6 Augusi
Lietuvių Darže (už Lakewood Ežero) Waterbury, Conn.

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujant V. Visockiui.

Dainuos Keturi Chorai ir Kvartetas iš So. Boston, Mass. f
Programoj Dalyvauja: Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovaujant V. Visockiui; Choras Daina iš 1 
New Haven, Conn., vadovaujant J. Latviui; Eche Choras iš Torrington,* Connecticut, vadovaujant
V. Visockiui; Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovaujant K. Strižauskui ir Merginų Harmonijos

. Kvartetas, iš So. Boston, Mass. t
T

■Šokiams Grieš Merry Makers Orkestrą į
Gerbiami Draugai ir Drauges: Kaip matoma, šiemet Dainų Diena bus skirtingesnė, nes girdė

sime Merginų Harmonijos Kvartetą iš Bostono. Harmonijos Merginų Kvartetas dav pirmu kartu <j>
Conn. Valstijoj pasirodys ant estrados. TaKbus didelė naujiena dainų mylėtojams. Taipgi visi Conn. ♦
valstijos chorai dainuos penkias dainas kartu, bent iš apie dviejų šimtų balsų—bus ką paklausyt. f
PRADŽIA 12 VAL. DIENA ĮŽANGA 25c, VAIKAM VELTUI, |
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Trečiadienis, Rugp.. 2, 1939! LAISVI Penktas puslapio
3

Minersville, Pa Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS KABARETASį draugiją.

B

pa-

©

Open Stock Price $58.69

Open Day and Night

SKELBKITES “LAISVĖJE RHEA

Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.
Special Rates per Week

VARPO KEPTUVE
0

5

J. Ramanauskas.

CHRONIŠKOS
TURIME SUKELTI PINIGŲLIGOS

GYDOMOS

8 vai. vakare, 
dalyvaukite su- 
svarbių dalykų

NOTARY 
PUBLIC

Office I’hone
EVergrcen 8-1090

Vapur Robin, 
Room, Large

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

Telephone 
STagg 2-5043 .

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Valdyba. 
(179-182)

Komisija.
(179-182)

Komitetas. 
(179-180)

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

pa
ku-
ga-
pu-

Sekr. P. M. 
(179-180)

HMIįĮĮįL

Managed by

TEITELBAUM

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

priežasties slogos—šalčio

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

Sun. all day and night

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. rugp.-Aug., Liaudies Name, 735 
Frankfort Ave., 8 vai. vakare. Kvie
čiame visus narius ir narias dalyvaut 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Turėsime 
išrinkti delegates į moterų suvažia
vimą.

PITTSBURGH, PA.
Soho lietuvių draugijų piknikas 

įvyks nedėliojo, 6 d. rugp.-Aug., Lie
tuvių ūkėje—County Club, Willock, 
Pa. Jis bus ant 51 kelio, už mylios 
ir pusės už Bill Greens. Širdingai 
kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
šiame piknike.

Yra svarbių laiškų, “Laisvės” pikni
ko reikalas, kuriam reikė nemažai 
darbininkų, bus Centro Komiteto no
minacijos i_‘ reikės užsimokėti duo
kles. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių

HARRISON ir KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. svarbus susirinki

mas įvyks antradienį, 2 d. rugp., 
7:30 v. vakare, 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Visi nariai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
nominacijos ALDLD Centro Komi
teto. Atėjo blankos, reikia jas išpil
dyti. Taipgi yra ir kitų svarbių rei
kalų aptarimui. — Sekr. K. K.

(178-179)

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

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

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

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

HARTFORD, CONN.
Dainų Diena, piknikas, įvyks 6 d. 

rugj.-Aug., Linden Park, Waterbury, 
Conn. Bušai į šį pikniką išeis nuo 
Laisvės Choro salės, 57 Park St., 
Hartford, Conn., 12:45 vai. po pietų. 
Kelionė į abi pusi 85c. Prašome visų 
išanksto įsigyti buso bilietus. Jos 
galime gauti iš Laisvės Choro narių.

Komisija.
(179-182)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, 4 d. rugpjūčio, 
prasidės 7:30 vai. vakare, bus 3014 
Yemans St. Čia bus renkama centro 
valdyba, tad visi nariai dalyvaukite 
ir nepamirškite užsimokėti duok
les, kuri dar nemokėtos. Atsiveski
te naujų narių prirašymui į kuopą.

(178-179)

Turkish Roonfi, 'RtUaiAh 
ouin, i^urge Swimming Pool, Fre.h 17 
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations. QgJiai 

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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA. 

ivJuLDJ"D,' 141 ku°P°s susirinkimas 
Kūrė ™gP-AuS- 10 v«l- ryte, 
. ‘ S°. 2nd St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime svarbių dalykų aptarimui.

0” _ ________________________

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

pattern-retiring erom activi 

1847ROGERS BROS. 
finest shverplati

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. rugp.-Aug., 4634 
Milnor St., pradžia 
Visi nariai ir narės 
sirinkime, nes yra 
aptarimui.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. rugp.-Aug., prasidės 8 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, ant 3-čių 
lubų, 853 Hollins St.

Gerbiami nariai ir nares! Malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes dabar eina vajus gavimui naujų 
narių ir turime kitų labai svarbių 
reikalų. Atsiveskite ir naujų narių. 
Visos kuopos gauna daug naujų na
rių, mes negalime atsilikti nuo kitų.

Fin. Sekr. A. žemaitis.
„ (179-180)

Liepos 23 d., sekmadienį, 
Minersvillės Lietuvių Demo
kratų Politinio Apšvietimo 
Kliubas turėjo savo draugišką 
pikniką Llewellyn žaislų Par
ke. Diena buvo graži; publi
kos prisirinko skaitlingai, ir 
nuotaika buvo gera, draugiš
ka, išskyrus keletą jaunuolių, 
kurie truputį apsistumdė. Bet 
tai gal būt truputį perdaug 
alaus buvo paėmę, nes dėl 
pikniko valgių ir gėrimų buvo 
iškalno sudėta pinigai ir gė
rimas nebuvo apribotas. Pu
bliką didžiumoj sudarė lietu
viai katalikai vyrai, moterys 
ir jaunuoliai. Prie patarnavi
mo publikai taip pat dirbo vi- 
si katalikų sriovės. Jeigu 
kreipti dėmesį bešališkai, tai 
ir darbo turėjo gana daug. 
Dirbantieji galėjo gerokai 
vargti, ypatingai moterys, 
rios stovėjo prie virimo, 
minant skanius valgius dėl 
blikos per visą dieną.

Buvo piknike ir laisvų
žvalgų progresyvių darbinin
kų, biznierių ir profesionalų, 
gydytojų ir kunigai klebonas 
Klevinskas ir jo pavaduotojas 
vikaras. Taigi, žiūrint į miš
rią publiką ir tos publikos so
lidarų draugiškumą, pasireiš
kė tvirtas demokratinis vieno
dumas prieš reakciją. Bet štai 
ko dar reikia, kad darbinin
kiškai visuomenei plačiau pa
aiškintų toji inteligentija ir 
kunigai, kurie turi įtekmę dar
bininkuose; koks yra skirtu
mas tarpe tyros demokratijos 
ir reakcijonieriškų fašistuojan- 
čių republikonų? O tai svar
bus dalykas kiekvienam dar
bininkui žinot, už ka turi ati- 
duoti savo baisa ateinančiuose 
rinkimuose.

Mes turim pripažinti, kad 
skirtingos nuomonės, ar įsiti
kinimai tur būti privatinis da
lykas kiekvieno, bet mes tu
rim stoti bendrai prieš mūsų 
visų didžiausią priešą — fa
šizmą, kuris šiandien terori
zuoja tautas, tikėjimus, orga
nizacijas, žodžiu sakant, vi
są civilizaciją, o grąžina atgal 
vidurinių amžių barbarizmą 
žmonijai!

Prieš šitą baisenybę turim 
stoti visi bendrai, ginti demo
kratines teises, kurios yra pa
lankesnės visai žmonijai, kad 
fašizmas jų neišplėštų. Taigi 
reikalingi ir tankesni toki pa
rengimai, kur skaitilingai susi
rinkę darbininkai galėtų ben
drai apkalbėti savo skurdžią 
padėtį, o inteligentija ir dar
bininkų vadai turėtų netingė
ti jiems (d\! bininkam,A ani- 
budint, kokiais keliais galima 
išeiti iš šiandieninės kritiškos 
padėties, šitokių metodų mūsų 
gyvenime trūksta. . .

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

I2PRICE
SALE

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT

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

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai 
4

PARAMOUNT CABARET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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 ir 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 ii' po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—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

L'®o fro^
(IŠTYRIMAS VELTUI)

“tPUSLK

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

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PlaceXAVERAS STRUMSKI?

STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM. 
—■■ ■ --- . - .
SAVAS PA5 SAVĄ.

CALIFORNIA 

PORT.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

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

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai 

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

į

Nupigintas Išpardavimas

Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Paltų
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

štai kai kurios mūsų kainos!
ar

ir audimai

Siūtai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

□verkautai vertės $20.00, dabar...

□verkautai vertės $22.50, dabar..

□verkautai vertės $24.50, dabar. .

$14.50
$16.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St cor. Manhattan Avc.,

k.

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 skaniausiu 
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 Į kitus miestus, specialiai greitai pristatau 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
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Kasgi Ta LDS Jaunimo 
Kuopp Taryba?

Lankėsi “Laisvėje” 
Daug Svečių

“Laisvę”, taip 
lankėsi ir LDS

aplankė “Lai-
Jonas

susirinki- 
jaunimo 
jas ge-

Tarybos

New York-New Jersey apy
linkėj gyvuoja LDS Jaunimo 
Kuopų Taryba, vienok kadan
gi kelis sykius patyriau, kad 
kai kurie mūsų suaugusieji 
draugai ne tik kad nežino 
kokia tos organizacijos veikla, 
bet ir nežino, kad vra tokia 
organizacija, tai. ot, imu šią 
progą supažindint jus su ja.

Mūsų LDS Jaunimo Kuopų Į klyniečių 
Taryba yra tokia pat organi
zacija, kaip kad ir suaugusių
jų draugų vietinis LDS 3-čias 
Apskritys. Jaunimo Taryba 
susitvėrė apie pusmetis atgal, 
atstovaujant keturias LDS 
jaunimo kuopas— Elizabetho, 
Newark©, Brooklyno ir Rich
mond Hill. Neužilgo tapo, su
tverta LDS Jaunimo Divizija 
Great Necke ir ji irgi prisidė
jo prie tarybos. Laikome skait
lingus mėnesinius 
mus, svarstome mūsų 
kuopų padėtis, kaip 
rint.

Ir štai rezultatai:
Pereitą mėnesį per

pastangas tapo sutverta nau
ja LDS jaunimo kuopa Mas- 
pethe, susidedanti iš apie 15 
narių.

Iššaukėme Cleveland© LDS 
Jaunimo Tarybą į lenktynes 
naujų narių gavime. Taryba, 
kuri pirmiausia gaus 50 naujų 
narių—gaus $20 dovaną nuo 
pralaimėjusios Tarybos. Pa- 
skutiniausi daviniai rodo, kad 
šiuo laiku mes esame pirmoj 
vietoj.

Suorganizavom 4 “softball” 
tymus ir tarp jų dabar eina 
rungtynės ir tų. rungtynių 

__  čampipnai bus apdovanoti.
Taryba taipgi pasibrėžus 

kitų svarbių darbų, bet svar
biausiai už visus, tai ekskur
sija laivu, kuri įvyks šio šeš
tadienio vakare. Kodėl? To
dėl, kad išpildymui užsibrėž
tų ir praplėtimui kitų darbų, 
mūsų tarybai būtinai reikalin
gi finansai—o mes jų neturi

me. Ir štai jūsų, suaugusiųjų, 
pareiga—dalyvauti šioje pra
mogoje, paremti mūsų Jauni
mo Tarybą. Mes gerai žinome, 
kad be jūsų paramos mums 
bus labai sunku atsiekti savo 
tikslą. Draugai, jeigu jums 
rūpi lietuviško jaunimo orga
nizavimas į progresyvišką or
ganizaciją, tai neatidėliojant 
kreipkitės dėl šios ekskursijos 
tikietų prie LDS jaunuolių 
ir suaugusių kuopų narių, 
prie Brooklyno Moterų Kliubo 
nariu, arba j “Laisvės” rašti
nę. Kaina tik vienas doleris.

Tarybos Sekr.

Šiomis dienomis lankėsi 
“Laisvėje” ir brooklyniečiuo- 
se labai'daug svečių. Vieni jų 
turėjo organizacinių pareigų, 
dalyvavo nuo savo kolonijos 
organizacijų atstovais lietuvių 
komunistų pasitarime, kuris 
čia tęsėsi porą dienų. Kiti lan
kėsi tėmytojais-klausytojais, 
treti šiaip sau parodos ir broo- 

svečiais. Ir tomis
progomis nepamiršo aplankyt 
savo dienrašti 
pat daugelis jų 
Centro raštinėj

Liepos 31 d.
svės” įstaigą draugas 
Zinkus iš Mich. valstijos. At
vyko pamatyt Pasaulio Paro
dos ir New Yorko miesto. Ma
no pabūti apie savaitę laiko. 
Drg. Zinkus padovanojo dien
raščio reikalams $5.

Draugė Amilia Žemaitienė 
su dukra Elsie iš Binghamtono 
dalyvavo L. K. pasitarime ir 
išvažiuodama paaukojo dien
raščiui $1. Jos dukrelė yra 
sėkminga “Daily Worker” ir 
kitos literatūros platintoja. Sy
kiu lankėsi “L.” skaitytoja ir 
gera darbuotoja lietuviuose d. 
Vaicekauskienė, jaunuolė Šul- 
skiutė, ir dar vienas svečias, 
viešnias atvežęs čionai. Taipgi 
lankėsi d. Povilas Grinius.

Lankėsi Petras Bartkevičia 
iš Worcester, Mass. Jis čia 
svečiuosis savaitę laiko.

Ona Kučiauskaitė, baltimo- 
rietė, “Laisvės” skaitytoja, žy
mi bendradarbė, viešėjo pas 
draugę Rogers, East New Yor
ke, keletą dienų. Pamatė Pa
saulio Parodą ir miestą. Ta 
proga sykiu su d. Rogers ap
lankė ir “Laisvės” bei LDS į- 
staigas. Išvyko atgal antradie
nį.

Pirmadienį lankėsi Anelė 
Grigas iš Hudson, Mass., slau
gė, jauno tenykščio Dr. Gri
go sesutė, ir živylė Jokšas iš 
Marlboro, Mass., taipgi slau
gė, žinomo jauno advokato 
Jokšo sesutė. Abiejų jaunuo
lių tėveliai yra seni “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai. Mergi
nos taip pat “L.” ir LDS pa
triotės.

Iš Shenandoah, Pa., lankėsi 
dainininkas S. Kuzmickas ir 
draugai Naravai, energingi tos 
kolonijos darbuotojai. Iš Mi- 
nersvillės lankėsi J. Rama
nauskas, amžiumi kopiąs į 
septintąją dešimtį, bet jaunas 
darbuose, “L.” rėmėjas ir ben
dradarbis.

Iš Cleveland© lankėsi senas 
darbuotojas ir bendradarbis 
Mažeika. Iš Chicagos Andrulis

Atvažiuoja Amerikon 
Dr. J. Šliupas

Šiomis dienomis d-rė Aldo
na Šliupaitė gavo laišką nuo 
savo tėvo, dr. Jono šliupo, 
pranešant, kad jis atvyksta 
Amerikon pasisvečiuoti. At
vyksta švedų-Amerikos linijos 
laivu “Gripsholm.” New Yor
ke bus rugpjūčio 25 ar 26 d.d.

Alphonse Baxter, 42 m., už
simušė nukritęs nuo s 
15 pūdų prie 225 W.

MASPETH, N. Y.

ap-

{ir Abekas. Iš Detroito lankėsi 
draugė Geraltauskienė, ir gi 
per ilgus metus darbuotoja or- 

I ganizacijose ir spaudai, “Vil
niai” ir “Laisvei.”

Iš Naujosios Anglijos teko 
matyt Skliutas iš Worcesterio, 
Šimaitis iš Montello, Karsonas 
iš Lowell, Penkauskas iš Law
rence, Krasnickas iš Waterbu
ry, Grybas iš Norwoo d o, pla
čioj Amerikoj žinomi lietuvių 
darbuotojai, pasišventę laivie- 
čiai.

Iš Philadelphijos buvo žy
musis “L.” vajininkas Smitas. 
Iš New Jersey lankėsi paterso- 
nietis Bimba, bayonniečiai 
čiurlis ir Janiūnas, newarkie- 
tis Dobinis ir, rodos, keletą ki
tų, kurių vardus neteko pasi- 
žymėt.

Veik be išimties svečiai 
kėši, apart kitų reikalų, 
lankę Pasaulio Parodą ir,
kitą spėję, ką nespėję pama
tyt, bet atlankę Sovietų ir Lie
tuvos pavilijonus. Lietuvos pa- 
vilijonas daugiausia kredituo
jama už originalumą, savotu- 
mą, o Sovietų visi pripažįsta 
puikiausiu, stebėtinu kūriniu. 
Daugelis sako .praleidę jame 
visą pusdienį, kad pamatyt tos 
didžiulės darbo žmonių valdo
mos šalies atsiekimus. Jie sa
ko, kartą ten užėjus nebesino
ri išeit.

“Laisvė,” žinoma, yra masių 
lietuvių įstaiga, tad dėlto ir 
svečių kelionės pradžia ir pa
baiga. Jie sako, “kaipgi pa
sisakytum namiškiams “Lais
vės” neaplankęs. Atsilankan
čius pirmu kartu, beje, “Lais
vės” įstaiga stebina ne mažiau 
už kitus šio didmiesčio stebu
klus, kuomet pamato, kad jų 
įstaiga, tai pati žymiausia, at- 
sakomingiausia tos rūšies į- 
staiga lietuviuose, turinti mo
derniškas mašinas ir skaitliu-i 
gą būrį gerų darbininkų. Ir 
kartu apsidžiaugia, nes juk 
tai jų pačių triūso ir pasišven
timo pasekmėse “Laisve” pa
silaiko ir bujoja.

Juozas Pilkauskas su žmo
na Marcele ir dukra 
Hartford, Conn., 
New Yorke. Pamatė 
Parodą ir aplankė
įstaigą. Nuo šeimos apdovanojo 
savo dienraštį $1.00, linkėdami 
jam laikytis ir platintis. Drain- 
gas Pilkauskas yra geras nuo
latinis “L.” bendradarbis.

Aldona Pilkauskiūtė yra pia
nistė, veikia Lietuvių Meno Są
jungoje, narė Laisvės Choro ir 
narė L. Choro Stygų Orkestros.

Svečiai buvo sustoję pas gi
minaitę Oną Rimkienę.

Antradienį lankėsi Dr. Jonas 
Repšys iš (Cambridge, Mass.; 
taipgi Geo. Stukas iš Bostono. 
Daktaras atvykęs pamatyt Pa
rodą. Sykiu su juo atvyko dak
taro žmona Elena ir dukrelė 
Edith, taipgi Milda Valatkienė 
iš Worcester, Mass., brooklynie- 
čio J. Visockio seserys.

Svečiai apsistojo pas giminai
čius Visockius ir Bovinus. Čion 
pasiliks apie savaitę laiko.

N.

Aldona iš 
svečiavosi 
Pasaulinę 
“Laisvės”

125th

LDS 14-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 3 dieną rugpjūčio 
(August), 1939, pas draugus 
Zablackus, 70-42 Link Court, 
8 valandą vakare.

Dalyvaukite visi!
Sekr.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir RICH

MOND HILL
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. rugp.-Aug., Logan 
Inn, 3294-6 Atlantic Ave. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarimui.

Sekr. A. Biel.
(179-180)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mine

(Liquors

PUBLIC NOTICES j
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trade
mark: MODERN MAID with the, 
Secretary of State of New York to 
be used on foods, beverages and 
grocer's sundries of every class, and 
for machinery for preparing, display
ing and or vending same.

(175-192)
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokią gėrimą, degtinių, konjaką ir skanaus 

alaus pas Sutką yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
Rengia

Naktinę Ekskursiją Laivu
S. S. ISLANDER

Šeštadienį, Rugpjūčio 5 d.
Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos No. 1

(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mieste)

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO
Kviečiame Brooklyno, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 

vaut šioj nepaprastoj pramogoj. Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrįš prie tos pačios prieklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu, bet ir vakarėlis—gera orkestrą su
teiks muziką norintiems pasišokt, o alkaniems ir ištroškusiems bus 
visokių valgių ir gėrimų. KOMITETAS.

Kliubiečių Atydai
Penktadienį, rugpjūčio 

1939 metų, įvyks Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
7 :30 vai. vakaro. Prašome ne- 
sivėliuoti. Susirinkimo vietą 
visi gerai žinote.

J. Nalivaika, 
Kliubo Sekretorius.

4-tą,

Pasportai (tikictai) parsiduoda už VIENĄ DOLERĮ

Kaip pasiekt prieplauką. Iš Brooklyno: Imkite BMT Jamaica liniją 
iki Broad St. stoties. Išlipus, eikit vieną bloką iki Broadway, sukite 
po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po dešinei ir ten 
už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1 Arba imkite Broad- 

' jvay local 4th Avė. liniją iki Whitahall stoties ir ten klauskite Bat
tery Place. IŠ New Jersey: Imkite Liberty Street Ferry iš Jersey 
City j New Yorką. Sukite po dešinei ir eikite West Street’u iki Bat
tery Place. Arba imkite Hudson Tubes iki Cortlandt St., eikite vie-> 
ną bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir sekite Broadway iki 
Battery Place. Žiūrint į upę, prieplauka (labai didelis namas) ran
dasi tuoj dešinėj nuo žuvinyčios (Aquarium).

Parodos Žinios
Pagaliau Parodos korporaci

jos viršininkai nutarė, kad įžan-1 
iga Pasaulio Parodon šeštadie^ 
Iniais ir sekmadieniais) 
bus 50 centų iki pat galo 
sezono. Išbandymas kombinaci- 

I nių bilietų parodė, kad pigesnė 
įžanga' apsimoka — sutraukia 
daugiau publikos ir visi konce- 
sionieriai turi daugiau įplaukų. Į Į

Lietu viii Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

pavienių 
padarau 
krajavus 
pavciks- 
su ame- 

Rci-

grupių ir
Iš senų 

k lūs i r 
fc n a u jus 
■j sudarau 
Brikoniškais.
■ kalui esant ir 
JJp a d i d inu tokio 
» dydžio, kokio pa- 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

s
R

UETUV1Ų ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
Į LIETUVIŲ ATLETŲ
ll KLIUBĄ

B 168 Marcy Ave.
Il Brooklyn, N. Y.Hl Tel.
■ /------ X Ev. 4-8041
■ l / \ VALGIAI IRB ■ I GĖRIMAI

CHRIS' 9

I’, 146-148 Graliam Avė., Cor. Johnson Avė.
į Brooklyn, N. Y. Tel.: E V. 8-8507-8

8

8

Naujausias šaldytuvas General Electric Refrigerator, 
ji galima gauti lengvais išmokėjimais iš CHRISTY’S 
Radio ir Refrigerator Co. Jie duoda net iki 5 metų 
išmokėjimui ir tik po $3.50 mokėti j mėnesj.

DUOSIME VELTUI! Puikus geriamasis stiklas, ne
dūžtantis ratelis iš viršaus ir su raudonais numeriais 
pažymėta oncijų, valgomųjų šaukštų, puodukų ir ki
tos mieros. Labai tinka prie gaspadinystės.

Ta dovana tik ribotam laikui. Jums nereikia nieko 
pirkti, kad gauti šią dovaną.

Radijus taiso lietuviai žinovai, patyrę tame darbe. 
Telefonuokite mums dabar, o mūsų lietuvis pardavimų 
vedėjas atsilankys pas jus su automobiliu ir nuveš 
tiesiai į mūsų parodos kambarį.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausią 
bravorą 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 Hewes eleveiterio stoties

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

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už j ūsą seną šaldytuvą (ice 
B'j B box), nepaisant kaip senas ar ma*
B ■ *as jis būtą, nežiūrint, kad ir už-
B J B langinė dėžė.
H Į B I R U T Ė GAIŽAUSKAITĖ, kuri
B B jums patarnaus, suteiks visas in-
B ______ _ B formacijas jūsą patogumui. Jei jūs
B ■ gyvenate per toli, tai mūsą repre-
B B zentatorius atvažiuos pas jus su

automobiliu ir atsiveš jus į mūsą 
HPHMBHBBBI showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 į mėnesj. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamajam, ir valgomajam 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 Telefonas:
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

*




