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Dar Apie Knygų Skaitymą. 
Kas Jas S’ ąito ir Kas Ne. 
“Laisvės” Leidiniai.
“Saugokitės Vėžio.”
Povilas Pakarklis Apie 

Maskvą.
Rašo R. Mizara

Tūla spauda pradėjo liūd- 
nai, verkšlenti, kodėl Ameri
kos lietuviai knygų neskaitą ?

Kai tie žmonės rašo, tai jie, 
matyt, turi galvoj tam tikros 
sriovės žmones, — savo srio- 
vės žmones. Kiek tas palie
čia mus, kol kas negalima nu
siskųsti, kad mūsų sriovės 
žmonės neskaito knygų. Mes 
jų leidžiame nemažai ir jas 
žmonės skaito.

Faktai štai ką sako:
“Laisvė” parsitraukė 100 

kopijų žurnalisto Juozo Jur
ginio knygos “Nansenas,” — 
per porą savaičių ir išsipar- 
davė. Knygą išleido Spaudos 
Fondas Kaune. Gerų knygų, 
spausdintų Lietuvoj, mes ga
lėtume išleisti daug. Deja, 
tas pats Spaudos Fondas ne
bando palaikyti su mumis ge
rų santikių. Jis palaiko san
tykius su tomis sriovėmis, kur 
nebegali parduoti nei vienos 
knygos.

—o—
Greit “Laisvė” išleis Pra

nulio (Pakalniškio) eilių rin
kinį.

Greit “Laisvė” išleis brošiū
rą apie kun. Cougbliną.

Greit ALDLD išleis dr. A. 
Petriko* knygą.

“Laisvėje” yra dar du di
doki knygoms rankraščiai, — 
anksčiau ar vėliau jos bus iš
leistos ir platinsis.

Tik visai nesenai “Laisvė” 
išleido Upton Sinclairio “Rais
tu”

Tik visai nesenai “Laisvė” 
išleido gražų New Yorko Pa
saulio Parodos Albumą.

Tai vis dalykai, kurie plati
nasi,—net ir vasarą.

—o—
Tegu “Tėvynė” ar “Vieny

bė” ar kuris kitas dešiniųjų 
sriovių laikraštis parodo, kiek 
jie knygų šiemet išleido, kiek 
jie knygų pasiūlė savo skaity
tojams!

—o—
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas — savišalpos, apdrau- 
dos ir kultūros organizacija. 
Apie LDS tūla spauda rašė 
nepalankiausiai. Bet ši orga
nizacija, štai, tik nesenai iš
leido sveikatos klausimu- kny
gele (dr. Kaškiaučiaus) “Sau
gokitės Vėžio,” kuri turi di
džiausio pasisekimo.

Kuris kitas Susivienijimas 
užtvėrė panašią spragą mūsų 
kultūriniame gyvenime ?

—o—
Vienas “Vilnies” bendra

darbis ragina “Naujienų” re
daktorių būti mandagesniu, 
nesikolioti.

Abejoju, ar tasai vilnietis 
savo tikslo pasieks, žmogus, 
kuris per virš 20 metų kas 
dieną nieku neužsiėmė dau
giau, kaip tik koliojimu ko
munistų ir Sovietų Sąjungos, 
vargiai begalės jau pasikeisti.

Tikslas jam pateisina pačius 
žemiausius įrankius.

Povilą* Pakarklis rašo “Lie
tuvos žiniose” savo įspū
džius, įgytus Maskvoj, kur jis 
nesenai lankėsi.

“Maskva nuolat keičiasi 
grožėjimo linkme,” rašo jis. 
“Kelius metus nebuvę Mask
voje., jos nebepažįsta ir tie 
žmonės, kurie ten yra gimę ir 
augę.”

O 1945 metais Maskva pa
taps gražiausias miestas pa
saulyj !

Keičia, savo išvaizdą ne tik 
Maskva. Keičia kiekvienas 
miestas ir miestelis; keičiasi 
kaimas, keičiasi visas kraštas. 
Tą pripažįsta kiekvienas, ku
ris Sovietų Sąjungą matė ir 
kuris yra sąžiningas ir turi drą-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

VOKIETIJA SAKO, KAD JI DARO NE
PUOLIMO SUTARTĮ SU SOVIETAIS

Nuteisė Kalėjiman Waterburio Majorą ir BERLYNO NEPUOLIMO SUTARTIS SU 
21-ną Jo Sėbrą Kaip Miesto Iždo Vagis SOVIETAIS LAUŽYTU FAŠISTU AŠĮ

* •

Anglija Tik Siundė Sovietus Karan su Vokietija, o Pati 
Stengėsi Pasilikt Nuošaliai ir Veikė prieš Lenkiją

Berlin. — Vokietijos val
džia oficialiai pranešė, kad 
jos užsieninis ministeris J. 
von Ribbentrop šį trečia
dienį skrenda į Maskvą “už
baigt derybas dėlei nepuoli- 
mo-nekariavimo s u t a rties 
tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos.”

Maskva, antradienis. — 
Šiomis dienomis atvyksta į 
Maskvą Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Joachim 
von Ribbentrop derėtis apie 
padarymą nepuolimo-neka- 
riavimo sutarties tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjun
gos,—kaip praneša valdiška 
Sovietų ž i ni ų agentūra 
Tass.

Padarius prekybos sutar
tį tarp Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos, buvo išreikš
ta nuomonė, kad būtų geis
tina pašalint ir gręsiantį 
karo pavojų tarp tų dvie
jų šalių.

Žymėtina, jog Vokietijos 
nepuolimo sutartis su So
vietais dar nepadaryta, ir 
tik prasideda derybos dėlei 
tokios sutarties.

(Sovietai jau seniai siū
lė Vokietijai, kaip ir Japo
nijai, daryt nekariavimo- 
nepuolimo sutartis su So
vietais. Bet naziai ir Japo
nų valdovai iki šiol vis at
metė tuos taikius Sovietų 
siūlymus.

(Jau keturi mėnesiai, kai 
Anglija ir Franci ja pradėjo 
derybas neva dėlei bendro 
apsigynimo su Sovietais. 
Ale ypač Anglija stengėsi 
pasilikt sau “skylių” bet 
kokioj apsigynimo sutartyj 
su Sovietais. Anglų valdo
vai mėgino tik įvelt Sovie
tus į karą su Vokietija, o 
patys nuošaliai pasilikti, ir 
“svetimomis” (soviet inė- 
mis) rankomis žarstyt ža
rijas.

(Vis ryškiau iškyla aikš
tėn Anglijos politikierių 
veidmainystė. Anglijos at
stovai Maskvoje derisi su 
Sovietais dėlei “bendro ap-

ITALIJA KREIPIASI ŠA
LIN NUO DANZIGO

Roma, rugp. 22. — Itali
jos fašistų spauda rašo, kad 
Danzigo klausimąs esąs ne 
toks svarbus, ir reikalauja 
Italijai Tunisijos,. Franci jos 
kolonijos Afrikoj, taipgi Ji- 
buti’o ir “teisės” Italijai da- 
lyvaut Suezo Kanalo valdy
boj.

CAIRO. — Egiptas, pa
galiau, pripažino Sovietų 
valdžią.

sos tiesą pasakyti.
To, tačiau, nedrįsta pasa

kyti “nakties apuokai,” ku
rie verda neapykanta prieš 
socializmo kraštą.
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sigynimo” ir dėlei Lenkijos 
ir Baltijos kraštų gynimo, 
bet tuo pačiu laiku Anglija 
pasiuntė savo pasius į Dan- 
zigą ir Varšuvą darbuotis, 
kad Lenkija pasiduotų Vo
kietijai ir pripažintų Hitle
riui Danzigą ir bent dalį 
vadinamo Lenkijos Korido- 
riaus-Pomoržės.)

La Guardia Pritaria 
Pieniniam Partneriam 

Prieš Kompanijas
New York'. — Miesto ma

joras La Guardia veikia 
kaip tarpininkas padaryti 
santaiką tarp pieno trusto 
ir streikuojančių pieninių 
farmerių šioje valstijoje. 
Streikieriai reikalauja, kad 
Sheffield, Borden’s ir Dai- 
rylea kompanijos mokėtų 
farmeriam po $2.25 už šim
tą svarų pieno. Jie paro
do, jog kompanijos, turėtų 
gana pelno net;' jeigu jos 
pardavinėtų pieną po de
šimtuką už kvortą.

Majoras La Guardia ne
priima į derybas jokių ad
vokatų nei iš vienos nei iš 
antros pusės. . Jis pareiškė, 
kad farmeriams sunku užsi
dirbt pragyvenimą ir apsi- 
mokėt išlaidas. Majoras 
taip pat nurodė, jog kompa
nijos ima peraukštas kai
nas už pieną pardavinėja
mą miestuose.

Pieninių Farmerių Uni
jos pirmin. Archie Wright 
sako: mes nestreikuojame 
prieš žmones; mes nenori
me daryt nesmagumų var
totojams; ir jeigu kompa
nijos atmes teisingą mūsų 
reikalavimą, tai mūsų uni
ja galės įsteigt New Yorke 
dirbyklą pienui apvalyt ir į 
butelius supilstyti, — nors 
mes ir neturime tikslo eit 
į tą biznį.

Valstijos ir šalies valdžių 
atstovai taipgi dalyvauja 
derybose dėlei pieno streiko 
baigimo. Tuo tarpu New 
Yorko didmiestis su 7 mi- 
lionais gyventojų tegauna 
tik apie pusę tiek pieno, 
kiek jam reikėtų.

Streikuojantieji farmeriai 
New Yorko valstijoj vis 
daugiau sustabdo skebinių 
pieno ttokų ir išpila jų pie
ną. Tai dalis pieno New 
Yorkui dabar pristatoma t iš 
New Jersey ir kitų valsti
jų. Bet majoras La Guar
dia pageidauja, kad kuo 
greičiausiai pati New Yor
ko valstija savo pienu aprū
pintų Didįjį New Yorką.

Paryžius, rugp. 22 d. — 
Franci j a mobilizuoja pusę 
miliono daugiau armijos; 
šaukia pasitarimus karinių 
žinovų.

Waterbury, Conn. — Tei
sėjas E. A, Inglis nuteisė 
šio miesto majorą T. Fran
ką Hayesą ir buvusį finan
sų kontrolierių D. J. Leary 
į kalėjimą po dešimt iki 
penkioliko.s metų, kaip 
miesto iždo vagis. Jie iš
vien su kitais valdininkais 
ir su kontraktoriais nusuko 
miestui milioną dolerių tarp 
1930 ir 1937 metų.

Be to, teisėjas Inglis pa
siuntė kalėjiman 20 kitų 
sukčių, valdininkų ir jų sė
brų:
Buvęs bankininkas Carl. D. 

Olsen nuteistas 7 iki 12 me
tų kalėti; tai pagal jo iš
dirbtus planus buvo’vagia
ma miesto pinigai. Majoro 
sekretorius T. P. Kelly gavo 
tiek pat kalėjimo. Miesto 
■gatvių ir vandens skyrių

ANGLU VALDŽIA TIK JIEŠKO PRIE
KABĖS IŠDUOT LENKIJĄ NAZIAMS

-- -- ----r-------

Angly Politikieriai Skleidžia Piktus Išmistus prieš Sovietus, 
Norėdami Išsisukt nuo Lenkijos Gynimo

London. — Anglijos val
dovai nuduoda, būk jie esą 
“baisiai nustebę,” kad So
vietai darą nepųolimo-neka- 
riavimo sutartį su Vokieti
ja. Sako, kad “dėl to” Len
kija būsianti priversta nu
sileist Vokietijai.

(Bet Anglijos ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
jau seniai slapta darbuoja
si, kad priverst Lenkiją pri
pažint Vokietijai Danzigą.)

Tie Anglų lankraščiai, 
kurie išreiškia savo valdžios 
mintį, dabar rašo, kad An
glijai bus lengviau atsaukt 
savo prižadą ginti Danzigą 
ir Lenkiją nuo Hitlerio. Jie 
sako, kad dėl to “pakils

Anglijos ir Vokietijos Karo 
Laivai “Ruošiasi” Mūšiam

Baltijos Jūroje
Oslo, Norvegija. — Nazių 

ir Anglijos karo laivai ap- 
žvalginėja svarbiąsias sau 
pozicijas Baltijos Jūroje. 
Atplaukė ir Anglijos lėk- 
tuvlaivis, tai karinis laivas 
su lėktuvai ant viršaus.

Vokietijos karo laivai mė
gina povandeninius sprogi- 
nius-minas, kurių naziai 
yra “prisodinę” Baltijos Jū
roj tose vietose, pro kurias 
turėtų plaukt priešų laivai. 
Tie sproginiai yra sujungti 
elektrinėmis vielomis, ir 
juos galima išsprogdint, su
jungus elektros srovę ant 
kranto. 1

Anglijos kariniai lėktuvai 
ypač apžvalginėj a jūrą į 
pietų rytus nuo Norvegijos, 
o nazių kariški torpedlai- 
viai daugiausia plaukioja 
arti Danijos, pro kurią rei
kėtų Anglų karo laivams 
plaukt į Baltijos Jūrą. 

z
• ■ •

superintendentas T. J. Fle
ming nuteistas 1 iki 3 metų 
kalėti; finansų patikrinto- 
jas (accountant) S. J. Ai
derman—5 metus; keli kon- 
traktoriai po 4 iki 8 metų; 
miesto advokatas C. S. O’
Connor 2 iki 6 metų, ir t.t. 
Jie taip pat piniginiai bau
džiami po $500.

Visi nuteistieji, apart 
dviejų mažesnių kaltininkų, 
žada duot apeliacijas į auk
štesnį teismą.

Prie teismo rūmo susirin
kusi minia 10 tūkstančių 
žmonių griausmingai svei
kino teisėją Inglisą, kad jis 
paskyrė tokias bausmes va
gims miesto iždo. Bet mi
nia niekinančiai baubė ir 
kerštingai šaukė prieš tuos 
vagis visuomenės turto.

vardas” dabartinės Anglų 
valdžios, ir jinai sustiprė- 
sianti politiniai.

Anglijos kapitalistų spau
da pasmarkino riksmą prieš 
Sovietus ir skleidžia išmis- 
lą, būk po nepuolimo su
tarties - tarp Vokietijos ir 
Sovietų tai, girdi, naziai 
“pasidalinsią Baltijos kraš
tus su Sovietais.”

Paryžius. — Franci jos 
valdžia nemato didelės po
litinės svarbos tame, ar bus 
padaryta nekariavimo su
tartis tarp Vokietijos ir So
vietų ar ne. Sovietai turi 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Franci j a, ir Sovie
tai nenaikina šios sutarties.

Garsaus Muziko Bruno Wal- 
terio Žentas Nušovė Savo 
Žmoną ir Pats Nusižudė
Zurich, Šveicarija. — Vo- 

kietys pabėgėlis iš Austri
jos, vardu Neppach, archi
tektas ir buvęs judamųjų 
paveikslų direktorius, nu
šovė savo žmoną Margare- 
tą, dukterį pasauliai gar
saus orkestrų vado Bruno 
Walterio ir pats nusišovė. 
Jis buvo 47 metų amžiaus, 
o jinai 33 metų. Jiedu per
nai pabėgo nuo nazių perse
kiojimų iš Austrijos į Švei
cariją.

Margareta buvo antroji 
Neppacho žmona. Pirmoji 
jo moteris Nellie Bamber
ger, žydų tautybės, nusižu
dė 1933 m. Berlyne/ Jinai 
buvo vokiečių tenniso spor
to žvaigždė; bet Hitlerio 
valdžia uždraudė jai kaipo 
žydei atstovaut Vokietiją 
tarptautiniuose to sporto 
lošimuose; todėl jinai ir at
ėmė sau gyvybę.

Kas Liečia Lenkiją, tai Sutartis Nieko Nepakeistą, anot 
Lenką Politiką; “Naziai Išduoda Japoniją,” Sako Lenkai

Varšava, rugp. 22. — Jei
gu Vokietija ir padarys su
tartį su Sovietų Sąjunga, 
kad viena šalis nekariaus 
prieš kitą,—tokia sutartis 
nepermainys Lenkijos nusi
statymo ginti Danzigą ir 
Lenkų Koridorių nuo Vo
kietijos, kaip sako Lenkijos 
valdininkai. Anot jų, su-

Anglija ir Francija Dar 
Galėtu Susitart su

Sovietais
Maskva, rugp. 22. — Vo

kiečių pradedamos derybos 
dėl nepuolimo sutarties su 
Sovietais nereiškia, kad tu
rėtų būt panaikinti pasita
rimai dėl bendro apsigyni
mo sutarties tarp Anglijos- 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos, — kaip sako “neoficia
liai sovietiniai šaltiniai.”

Anglijos ir Francijos at
stovai Maskvoj tikisi, kad 
vis tiek galima būtų pada
ryti jų tarpsavinio apsigy
nimo sutartis su Sovietais.

Paryžius, rugp. 22. — 
Francijos valdžia atranda, 
jog Francija ir Anglija ga
li tęst bendro apsigynimo 
derybas su Sovietais, nežiū
rint, kad Vokietija prade
da nekariavimo - nepuolimo 
pasitarimus su Sovietais.

Francūzų politikai pabrė
žia faktą, jog Sovietai dar 
nepasirašė nepuolimo su
tarties su Vokietija.

LENKAI NETIKI ANGLI
JOS PAGELBA

Varšava, rugp. 22. —Len
kija beveik praranda pasiti
kėjimą, kad Anglija gintų 
Lenkiją nuo nazių. Todėl 
lenkų laikraščiai sušvelnina 
savo rašymus kas liečia Vo
kietiją.

Chinija Nori, kad Vokietija 
žadėtų Nekariaut su 

Sovietais
Shanghai, rugp. 22 d. — 

Chinijos valdžia džiaugiasi 
galimybe, kad būsianti pa
daryta nekariavimo sutar
tis tarp Vokietijos ir So
vietų. Chinų valdžios vadai 
sako, jog tokia sutartis tai 
būtų silpninimas Japonijos.

Sovietai siunčia daugiau 
armijos į pasienį Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos kaip atsargą prieš 
paujus užpuolimus iš Japo
nų pusės.

TOKIO, rugp. 22. — Ja
ponijos valdovai nusigandę, 
kad jeigu Vokietija padaro 
nepuolimo-nekariavimo su
tartį su Sovietais, tai Ja
ponija lieka be talkininkų 
prieš Sovietus.

Ruoškime iš važia- 
vimus - piknikus 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

tartis tarp Vokietijos ir So
vietų nieko daugiau nereik
štų, kaip tik valdišką neu
tralumą - bepusiškumą tarp 
tų dviejų šalių. Sykiu Len
kijos politikai primena, kad 
gyvuoja panaujinta neka- 
riavimo-nepuolimo sutartis 
tarp Sovietijos ir Lenkijos.

Valdiškieji Lenkijos rate
liai nurodo, kad Lenkija 
niekad nesutiko praleist So
vietų armijos per Lenkų že
mę net, jeigu sovietinė ar
mija norėtų gint Lenkiją 
nuo Vokietijos.

Kiek kalbamoji (dar ne; 
padaryta) Vokietijos sutar
tis su Sovietais yra taikos 
ženklas, tai geras dalykas, 
sako Lenkijos politikai.

Lenkijos laikraščiai pa
brėžia Hitlerio “veidmai
nystę.” Jie sako, kad jieš- 
kodamas nekariavimo su
tarties su Sovietais, Hitle
ris išdavė savo draugę Ja
poniją, su kurią nazteį turi 
senesnę . sutartį prie* Ko- 
1t111 rii štųat- 
seit, prieš Sbviefus)FIįįįkų 
spauda*sakd, kačI jeigu Hit
leris padaro nepuolimo-ne
kariavimo sutartį su Sovie
tais, tai tuomi leidžia So
vietam apsidirbti su Japo
nija (kuri daro nuolatines 
karo provokacijas prieš So
vietus). Jei Vokietija pasi
rašys nepuolimo sutartį su 
Sovietais, tuomi jinai už
muš ir sumanytą karinę 
Vokietijos - Italijos - Japo
nijos sąjungą prieš Sovie
tus ir prieš demokratines 
šalis abelnai, kaip pastebi 
Lenkijos politikai.

Vadinasi, jei būtų pasi
rašyta Vokietijos ir Sovie
tų nekariavimo sutartis, tai 
būtų laužymas Berlyno - 
Japonijos - Romos karinės 
ašies, kuri buvo atkreipta 
prieš Sovietus.

Kaip Naziai Bruka Savo v 
Diktatūrą Kolegijoms < 

Amerikoje
Washington.—Keli Ame

rikos kolegijų - universite
tų profesoriai liudijo tyri
nėjančiai kongresmanų ko
misijai, kad Hitlerio valdžia 
žadėjo įtaisyt vokiškus kny
gynus įvairiom aukštom 
mokslo įstaigom, jeigu iš jų 
bus pavaryti tokie vokiečių 
kalbos ir literatūros profe
soriai, kurie yra nusistatę 
prieš nazius. Mainais už tas 
“dovanas” naziai taipgi rei
kalauja prašalint Žydus 
profesorius bei kolegijų val
dybų narius.

London, rugp. 22. — Aki-L 
vaizdoje karo pavojaus, 
smarkiai nupuolė serai .An
glijos pramonių. /

ORAS
Šilta ir dalinai apsiniau

kę.
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Franci jos Liaudis Sujudus
Kada Franci jos valdžia velkasi uode

goj Anglijos reakcinės politikos, kada 
Anglija ir Francija trukdo susitarimą 
su Sovietų Sąjunga bendram veikimui 
prieš fašistus karo agresorius, kada ka
ro debesiai susitelkė virš Lenkijos, tai 
tuo kartu labai sujudus Francijos liau
dis. Kiekvienas francūzas supranta, kad 
jeigu Lenkiją patiktų Čechoslovakijos li
kimas, tai tada Vokietijos ir Italijos fa
šistai apsisuktų prieš Francija.

Kairesnė spauda smerkia buvusią 
Francijos politiką Ispanijos reikalais. 
Fašistai pasirodė Paryžiuj su obalsiais: 
“Mes nenorime mirti už Danzigą!” Mi
nia tuojaus juos išvaikė. Laikraščiai 
šaukia, kad negali būt pakartotas antras 
Munich, tai yra Lenkijos klausime at
likta tokia išdavystė, kaip Čechoslovaki
jos. Bendras frontas veikia po obalsiu: 
“Neduoti Daugiau Hitleriui Koncesijų!”

Henri de Kerillis, kalbėdamas vardu 
Francijos armijos generalio štabo, už- 
reiškė: “Kiekvienas darbininkas, vals
tietis r,įr vidurinės klasės . Francijos ir 
AngUjęp--pilietis, .aiškiai supranta, kad 
na u jąą^Hitlęmi nusileidimas būtų su
it u s^ejlmae^patsai savęs. Kiekvienam 
aišlm; kokia didėle.klaida buvo padary
ta Muniche. Bet 1939 metai negali būti 
1938 metais!”

Francija Siekia 8,000 Orlaivių
Francijos’ karo orlaivyno ministeris 

Guy La Chambre išdirbo planus, kad 
Francija turi pakelti savo karo oriai vy
ną iki 8,000 pirmos eilės orlaivių. Tai 
atsieis iki 42 milionų frankų. Jis pareiš
kė, kad jau atsteigta Francijos aviaci
jos industrija ir kas mėn. budavojama 
po 250 karo lėktuvų. Greitai ji galės 
duoti po 750 lėktuvų į mėnesį laiko. 
Francijos orlaivininkų ir mechanikų 
skaičius žymiai paaugo, nes į jos orlai- 
vyną įstojo šimtai buvusių gabiausių 
Čechoslovakijos lakūnų ir mechanikų.

T ai Galybė Ore
Rugpjūčio 18 dieną Sovietų Sąjunga 

šventė savo orlaivyno dieną. Maskvoj ir 
kituose dideliuose miestuose buvo iškil
mingai paminėta orlaivyno pergalės. 
Prie Maskvos, Tušino orlaivių lauke* su
sirinko virš 500,000 žmonių. Per tris va
landas buvo orlaivyno paradas ir čia 
skrajojo didžiausias pasaulyj naujas 
“SSSR-L-760” lėktuvas, kuris turi 6 mo
torus virš 8,000 arklių jėgos. Lėktuvo 
sparnai turi 206 pėdas, o liemuo 110 
pėdų ilgio. Jis yra 45 tonų, gali vežti 
64 žmones ir 8 įgulos narius.

Spaudoj atžymėta, kad Japonijos im
perialistai" prakišo 287 karo orlaivius 
susikirtimuose su mongolais ir Sovietų 
lakūnais, nieko negavo, nelaimėjo nei 
colio žemės ir buvo priversti nusiramyti. 
Tai dar vienas smūgis Japonijos impe
rialistams. Sovietų Orlaivyno komandie- 
rius drg. Loktionov persergsti kiekvie
ną, kas išdrįstų pulti Sovietus, kad jis 
bus sunaikintas. Kada šis paradas buvo 
Maskvos priemiestyj, tai tuo kartu So
vietų orlaiviai Tolimuose Rytuose atli
ko masines oro demonstracijas toli ant 
jūrų pasiekdami veik Japonijos pakraš
čius, tuo parodydami, kad Sovietai be 
didelio vargo galės pasiekti Japoniją, 
jeigu bus reikalas. Tas Sovietų orlaivių 
žygis labai nugąsdino iTaponijos imperia
listus.

Nepasimokino iš Pusbrolių
Kada Vokietijoj Hitleris su fašistų 

gauja veržėsi į valdžią, tai Social-Demo- 
kratų reakciniai vadai ne vien nepriė
mė komunistų pasiūlymą bendrai kovai, 
bet puolė komunistus. Jie buvo išleidę 
pareiškimą, kuriame tarpe kitko sakė:

“Mes nuolatos turime akis ant komu
nistų, nes pavojus yra iš jų pusės. Da
bartiniame momente nėra pavojaus iš 
fašistų mitingų gatvėse, bet pavojus iš 
Bendro Fronto pusės, tai yra, komunistų 
manevrų.”

Vokietijos liaudis baisiai kentėdama ir 
viso pasaulio žmonija pergyvendama 
dramą jau seniai įsitikino, kokia tai bu
vo pražūtinga Social-Demokratų vadų 
politika, kuri pagelbėjo Hitleriui laimėti. 
Bet iš to nieko neišmoko tūli asmenys, 
kurie save vadina socialistų vadais ir 
jų tarpe Žydų Socialistų Federacijos ly
deris H. Rogoff, kuris “Forwarde” bjau
riai puola komunistus, padeda visiems 
tiems reakciniams gaivalams, kurie už
siima kampanija prieš “raudonuosius.”

Dar Viena Anglijos Išdavystė
Japonijos sostinėj Tokio mieste An

glijos pasiuntinys pareiškė, kad ji atsi
sako nuo Devynių Valstybių Sutarties. 
Tai dar viena Anglijos valdžios išdavys
tė*

Devynių Valstybių Sutartis buvo pa
sirašyta 1922 metais Washingtone, po 
kuria pasirašė ir Japonija. Toje sutar- 
tyj buvo gvarantuota Chinijos teritori
jos nepaliečiamybė. Jungtinės Valstijos 
laikosi už tą sutartį ir daro į Japoniją 
spaudimą. Bet Anglija atsisakė. Reiš
kia, ji legalizuoja Japonijos imperialistų 
įsibriovimą į Chiniją ir grobimą jos te
ritorijų.

Šis Anglijos reakcionierių žygis kar
tu yra prieš Chinijos liaudį, jos kovas 
ir prieš Jungtines Valstijas.

-------- r
Didvyrių Žodžiai ir Darbai

Sovietų Sąjungos valdžios žmonės ir 
liaudies didvyriai ką pareiškia, tai ir 
praveda gyveniman. Sovietų šalis turi 
ir turės galingiausią pasaulyje orlaivy- 
ną ne vien techniškai, bet todėl, kad 
jos yra sugabiausi lakūnai.

Sovietų lakūnai ir technikai siekia 
naujų pasaulinių rekordų. Orlaivyno die
noj draugas Vodopijanov, kurio pirmas 
lėktuvas nunešė Sovietų mokslininkus 
•ant Šiaurių Poliaus, pareiškė: “Sovietų 
lėktuvai ir lakūnai gali atlikti aplinkui 
pasaulį kelionę be apsistojimo!”

Draugas A. JumaŠev, kuris kartu su 
Gromovu ir Danilinu atliko kelionę iš 
Maskvos per Šiaurių Polių į San Jacin
to, Californią, sakė: “Dabar mes staty
sime orlaivių motorus, kurie turės kiek
vienas nuo 2,000 iki 2,500 arklių jėgos!”

Orlaivių gaminimo inžinierius Jakov- 
liev sakė:” Greitai mūsų lėktuvai skra
jos po 900 ir 1,000 kilometrų (560 ir 620 
mylių) į valandą ir 15,000 metrų (10 my
lių) aukštumoj!”

Panašius pažadus davė ir kiti. Drau
gas Kaurov, parašiūtistas, sakė, kad se
kamas jo iššokimas bus iš 20,000 metrų 
aukštumos. Numatomas didelis ir žymus 
Sovietų orlaivyno augimas.

Ir Lenkai Nori Dalyvauti
Maskvoj eina pasitarimas tarpe Sovie

tų Sąjungos Raudonosios Armijos Laivy
no ir Orlaivyno komandierių ir iš antros 
pusės Anglijos ir Francijos karo 'spe
cialistų. Sakoma, kad pasitarimas eina 
sėkmingai. Atstovai tariasi, kaip išvien 
veikti prieš fašistinius karo agresorius.

Pranešama, kad Lenkija nori taip pat 
pasiųsti į tą pasitarimą savo karo spe
cialistus, nes aišku, kad Lenkijai gręsia 
užpuolimo pavojus iš Vokietijos fašistų 
pusės.

Išdavikas Gavo Smūgį
Pabėgęs iš Chinijos valdžios buvęs mi

nisteris Wang Ching-wei, kiek laiko at
gal, iš japonų užimtos Chinijos per ra
dio, kurstė chiniečius padėti ginklus ir 
pasiduoti Japonijai visaip koliodamas 
dabartinę Chinijos valdžią ir komunis
tus.

Chinijos liaudis labai pasipiktino iš
daviko žygiais ir dar daugiau suglaudė 
eiles kovai už bendrus savo tautos rei
kalus. Iš Kwangtung ir Kwangsi pro
vincijų 148 ehinų armijos komandieriai

Aukos Lietuvos 
Draugams

J. — A. Trep- 
Kardauskas, E. 
Andriunas, L.

LINDEN, N. 
kus, $1.00; G. 
Krusman, C. 
Bartkienė, G. Kardauskienė, D.
Krūtis, A. Vertelienė—po 25c; 
K. Noraitis, P. Poshkus — po 
15c; C. Simon, V. K. Sheralis— 
po 10c. — Viso $3.25. (Surin
ko d. Vertelienė.)

E. ST. LOUIS, ILL. — ALD 
LD 13-to Apskričio konferenci- 

' joj aukavo: J. Dičmonas, M. 
Lagunienė, J. J. Daujotas — 
po $1.00; P. R. Baltrušaitis, J. 
Zablackas, V. Agorius, A. Stir- 
bis, P. Jurkonis, Ag. Motuzie
nė, M. Kliknienė, P. Kuosevičia 
ir M. Girdžiai — po 50c; M., 
Jomantienė ir S. Gudeliauskie- 
nė — po 25c. — Viso $8.00. 
(Prisiuntė d. J. J. Daujotas.)

E. ST. LOUIS, ILL. — Au
kos surinktos ALDLD 49-tos 
kuopos susirinkime: Ad. Kup
stas, M. J. Daujotą — po 50c; 
Ag. Motuzienė ir G. Bendix — 
po 25c. — Viso $1.50. (Prisiun
tė d. J. J. Daujotas.)

GRAND RAPIDS, MICH. — 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
66 kp., $3.00. (Prisiuntė d. M. 
Warnas.)

HUDSON, MASS.—ALDLD 
103 kp., $2.00; M. Perednis, 
Paul Vaitekūnas (neaiškiai pa
rašyta pavardė), John Rozie- 
nas, F. Bukadik, G. Šidlauskas, 
Wm. Wondzell, F. Kaulakis, K. 
Butėnas, M. Kazlauskas, K. 
Grigas—po 25c; Stanley iCook, 
S. Yenkauskas, J. Navičionis, 
Ig. Markūnas, F. Lazauskas — 
po 10c. Viso $5.00. 
d. J. Jeskevičius, 
Mass.)

WASHINGTON,
ALDLD 236 kp. $1.00; Helen 
Alsko 50c; A. Greibus, M. Jo- 
navičienė — po 25c; Ch. Juo- 
zapaitis 10c<{<— Viso $2.10. 
(Prisiuntė Helen Alsko.)

ELIZABETH, N. J. — Mor
tai ir Domininkui Burkauskams 
pagerbt parėj surinkta Lietu
vos draugams , $10.50. (Pridavė 
d. Stripeika.)

SCRANTON, PA. ALDL 
D. 39 kp. 95c; P. Pėstininkas 
25c; J. Klekunas, E. Buzienė— 
po 15c; J. Lastauskas, J. An- 
čiukaitis, F. M. Indriulis, J. A. 
Klevinskas — po 10c; V. Nau
jalis ir J. Gluoksnis — po 5c.
— Viso $2.00. (Aukas prisiuntė 
d. P. Šlekaitis.)

So. Boston, Mass. — S. J. 
Venckevičius ir A. K. Barčius
— po $1.00; Dr. John Repshis, 
G. Kvetkas, A. Domeika — po 
50c; L. Zelson 15c. — Viso

$3.65. (Aukas prisiuntė d. Jo
nas Btirba.)

WYOMING, PA. — ALDLD 
12 Apskritys $2.00. (Prisiuntė 
d. M. Bogužinskas.)

WORCESTER, MASS. — J. 
Daugėla, $2.00.

SUFFIELD, CONN. — Geo.

Žilinskas, $20.00.
Rugpjūčio 10 d. “Laisvėje” 

buvo paskelbta, jog aukų Lietu
vos draugų paramai suplaukė 
$129.24. Šiame paskelbime yra 
$63.00. Taigi, išviso iki šiam 
laikui Lietuvos draugams aukų 
surinkta $192.24. 
draugams už 
Tačiaus vis 
giau. Būtų 
amerikiečiai 
savo ranką 
su $500!

Labai ačiū 
pasidarbavimą, 

dar laukiame dau- 
labai gražu, jeigu 

draugai ištiestų 
Lietuvos draugams

Kaip Progresuoja 
LDS Vajus

(Prisiuntė
Hudson,

PA.

Per pusantro mėnesio va
jaus LDS Centras aplaikė 
virš 100 naujų narių apli
kacijų. Pasidarbavo apie 
50 vajininkų. Tai graži pra
džia. Turime juk atsimin
ti, kad daugelis kuopų dar 
tik ruošiasi vajui. Taipgi 
šiuo laiku yra karščiausias 
vasaros oras, tai netaip pa
ranku vajininkams darbuo
tis. Visgi, kurie darbuojasi, 
turi gana gerų pasekmių.

Centre užsiregistravusių 
vajininkų yra apie 160. 
Dauguma kuopų dar vis ne
suspėjo prisiųsti savo vaji
ninkų vardus. Laikas betgi 
bėga. Tos kuopos, kurios 
dar neužregistravo Centre 
savo vajininkų, turėtų tuo
jaus tai padaryti.

$ *
Visiems labai gražų pa

vyzdį duoda sekami vajinin- 
kai: J. S. Rainys, 5 kp., Phi
ladelphia, Pa., įrašęs jau 
14 naujų narių; Jonas Gru- 
bis, LDS Centro iždo globė
jas,
Brooklyn, N; Y., įrašęs jau 
10 naujų narių; Francis Ol
son, 225 jaunuolių kuopos, 
So. Boston, Mass., įrašęs 6 
naujus narius; J. Burba, 62 
kp., So. Boston, Mass., įra
šęs 5 naujus narius; Jonas 
Skerstonas, 39 kp., St. Lou
is, Mo., įrašęs 4 naujus na
rius.

Visa eilė kitų įrašė po 3, 
2 ir 1 naują narį. Jeigu vi
si užsiregistravę taip gra
žiai būtų pasižymėję, su
prantama, vajaus eiga būtų 
daug sėkmingesnė.

* * *
Vajus prasidėjo liepos 1

vajininkas,

Paradas New Yorke, kuriame dalyvavo 125,000 uni- 
jistų. Paradą suruošė Amerikos Darbo Federacija, 

atidarymui valstijos konvencijos.
) 

pasiuntė išdavikui atsakymus, kuriuose 
nurodo, kad jie pilnai remia ir rems 
Chinijos valdžios kovas, o jeigu išdavi-

d. ir tęsis iki birželio 1 d. 
1940 m. Šitas vajus yra ne
paprastas — Jubilėjinis. 
1940 metais, mat, sueina ly
giai 10 metų, kaip susiorga
nizavo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas. Svarbu to
dėl, kad šis vajus būtų sėk
mingas, kad pabaigoj va
jaus LDS jau turėtų 10,000 
narių.

O kad pasiekti tą dešimt 
tūkstančių narių skaitlinę, 
turime gauti 2,500 naujų 
narių, arba 2,200 suaugu
sių ir 300 vaikų.

* * *
Vajaus laiku Centras pa

naikino įstojimą ant pa
prastos apdraudos. Jisai 
skelbia:

Per šį vajų visi aplikan- 
tai nuo 16 iki 60 metų am
žiaus priimami be apdrau
dos įstojimo ant paprastos 
apdraudos. Jeigu rašosi 
ant 20 metų / “endowment” 
apdraudos, turi mokėt Cen
trui sekamą įstojimą: 75c 
ant $300 apdraudos; $1.00

ant $500 ir 1.50 ant $1,000.
Jeigu aplikantas rašosi ir 

į pašalpos skyrių, tai turi 
mokėti Centrui pusę pašal
pos įstojimo, pažymėto kon
stitucijoj arba aplikacijoj.

Už vaikus sekamas įsto
jimas: 25c ant paprastos 
apdraudos; 75c ant 20 metų 
“endowment” apdraudos.* * *

Tiems, kurie dar neprigu
li prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo, geriausia 
dabar proga įsirašyti. Ar 
ne smagu prigulėti prie di
delės 9000 narių šeimos?

Mėnesinės mokestys, taip
gi, mūsų Susivienijimo yra 
žemesnės, negu kitų pana
šių organizacijų. Nariams 
suteikiamos visokios leng
vatos. Išbuvęs tris ar dau
giau metų organizacijoj, pa
sitraukdamas narys atgau
na tam tikrą dalį įmokėtų 
pinigų. Bedarbės laiku ar 
kitokioj nelaimėj nariai 
taipgi gauna tam tikros pa- 
gelbos. * * *

D r. J. J. Kaškiaučiaus pa
rašyta knygutė “Saugoki
tės Vėžio” labai gerai plati
nasi. Viso išplatinta apie 
2,500 kopijų; dar Centre 
randasi apie 500 kopijų.

Kurie dar neįsigijote, tai 
pasiskubinkite, nes tuojaus 
jų nebeliks. Parsiduoda po 
15 centų kopija. Galima 
gauti LDS centre.

Knygutė parodo, kas toji 
vėžio liga, kaip jinai atsi
randa ir kaip ją pažinti. 
Taipgi nurodo būdus, kaip 
nuo jos apsisaugoti, o su
sirgus ją prašalinti ir laiku 
gyvybę apsaugoti.

; J. Gasiūnas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

Gyvenimo Pakaitos Kančia
Drauge gydytojau, prašau 

pašvęsti valandėlę savo bran
gaus laiko ir atsakyti per 
mūsų “Laisvę” j mano klausi
mą, ar nėra kokių vaistų nuo 
to įkiraus vidurių karščio, 
kuris mane kankina jau ket
virtas metas, tai yra — nuo 
pasibaigimo mėnesinių. Tik i 
pora mėnesių buvo truputį ap
stoję, bet potam dar aršiau. 
Veik kas valandą taip smar
kiai šauna iš vidurių tokis į- 
kirus karštis, kad visa burna 
apsipilia prakaitu,—ir pasida
ro visam kūnui labai blogai. 
Ir tas pats dieną ir naktį. 
Trankausi naktį po lovą, pa
ti vargiai užmiegu ir draugui 
neduodu miego.

Esu 52 metų amžiaus, sve
riu 160 sv., aukščio netoli 5 
pėdų. Negeriu ir nerūkau. Esu 
bevaikė. Taip atrodau labai 
gražiai, tik bjauriai kankina 
mane tas vidurių karštis. Gal 
yra vaistų jam apraminti ir 
kad sveikatai žalos nebūtų. 
Maistą vaftoju gerą, nesude
gintą. Iškalno ačiū.

Atsakymas

ketvirti metai,
Drauge, įvyko “gyveni-

kaipJau 
Jums, 
mo pakaita.” Patys esmingieji 
moteriško organizmo tvarky
tojai — moteriški inžinukai— 
kiaušidės (ovarai) nebevei
kia. Jos nuvyto, atrofavosi, 
nebeleidžia į kraują tų gavin- 
gųjų moteriškų hormonų (iš- 
judintojų) arba sunkos. O

kas patektų į jų rankas, tai jis susilauk
tų to, ko susilaukia ir kiti Japonijos im- 
perializmb šnipai.

kai tos moteriškos sunkos or
ganizme nebėra, tai ir įvyksta 
visa eilė nemalonių pažymių. 
Kraujagyslės nebeturi savo 
paprasto tono. Jos tai prasi
skleidžia, tai susitraukia. Kai 
prasiskleidžia, tai karštis mu
ša. Kai jos susitraukia, tai 
šiurpas pereina. Kraujo slė
gimas dažnai pakyla. Mintys 
slogina nemalonios, liūdnos. 
Ūpas pasidaro aržus, nervin
gas. Kai kada net proto pajė
gos krypteli.

Seniau tokiuose ’atsitikimuo
se negalima buvo moteriai es
mingai padėti. Bet va jau 5-6 
metai, kaip tapo ištobulinti 
moteriški hormonai (estroge
nic hormone). Didžiausia mo
terims palaima.- Kitą padaro 
moterį. Atjaunina, atgaivina 
ją. Tie ekstraktai yra moder
nines medicinos stebuklas. 
Apie ką tegalima buvo sva
jot, pasidarė dabar aiškia ti
krenybe. Tie moteriški eks
traktai ir Jums, Drauge, kitą 
gyvenimą padarys. "Nueikite 
pas vietos gydytoją ir papra
šykite jo, kad jis Jums su 
adata įleidinėtų į raumenis po 
gerą dozę tų hormonų. An
gliškai : “I wish to have intra
muscular injections of estro
genic hormone in larger 
doses.” Gavusi po kartą į sa
vaitę tų hormonų, po kelių to
kių įčirškinimų pasijusite lyg 
atjauninta moteris. Susitvar
kys tada geriau kitos liaukos, 
ir geriau visa kas eis visame 
organizme.

Po keletu tokių įčirškinimų 
gydytojas galės Jums priskir
ti atatinkamą tų , hormonų 
preparatą, kurį galėtumėt im
ti į burną arba įtrinti į odą.
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Moterys sudaro pusę visos žmonijos, 
tad be moterų bendro darbo negali būt 
gerbūvingo jokios organizacijos, tautos 
ar šalies gyvenimo. Moterys dabar turės 
savo Seimą. Ar parėmėt jį?

Mūs pažanga sprendžiama pagal mūs 
organizuotumą ir veiklą. Ar jūsų koloni
jos organizacijos jau išrinko atstoves į 
Moterų Seimą, kuris įvyks rugsėjo 7, 8 
ir 9 dienomis, Brooklyne?

Moterų Seimo 
Reikale

Seimas jau visai netoli, gali
ma sakyt—tik keliolika dienų 
iki Seimui. Ar mes visos nuo
širdžiai laukiame tos naujieny- 
bės-Seimo ir kartu didesnės vie
nybės tarpe Amerikos lietuvių 
moterų, nes galima tikėtis, kad 
šis Seimas suartins moteris j 
draugiškumą ir padės tvirtą 
pamatą, ant kurio bus galima 
pastatyti gerą naują, vieningą 
darbuotę.

Seimas nebus koks paprastas 
pažmonys, jame bus svarstomi 
svarbūs klausimai, kuriuos gy
venimas verčia svarstyt. Mes 
visos matom, kad nieko negali
ma padaryti, jeigu neturim or
ganizuotų spėkų. Mes gyvenam 
tokioj gadynėj, kad turim būt 
tvirtai organizuotos, ir bendrai 
rišt šių dienų bėgančius reika
lus, kurie mums pačioms prisi
eina pergyvent. Taigi, ir šis 
Seimas šaukiamas su tikslu su- 
traukt Amerikos lietuves mote
ris į vieną bendrą, organizuotą 
darbą, kuris labai reikalingas 
greitoj ateityje.

Ką mes šiandieną girdim ir 
matom visame pasaulyje? Mes 
pirmiausia girdim ir spaudoj 
matom apie Japonijos imperia
listų užpuolikišką karą Chini- 
joj, apie fašistų karo pavojų” 
Europai, visam pasauliui. Ka
ras yra visų mirtinas priešas. 
Tik šis vienas klausimas turė
tų suartint Amerikos lietuves 
moteris prie bendro darbo tar
pusavyje ir su kitų tautų mo
terimis, kovot už demokratiją 
ir pasaulinę taiką. Taipgi dau
gybė kitų svarbių klausimų Sei-
me bus diskusuojama.

Draugės, ku rios sumanė 
šaukt Seimą, numatė reikalą ir 
pridėjo daug darbo ir energijos, 
kad padarius Seimą pasekmin
gu. Ne tik komiteto, betf. mūĄ|Atsįdūrus pabėgėlių miestelyje 
visų pareiga rūpintis Seimo pa
vykinau. Ne tik moterys, bet'ir 
draugai vyrai turėtų dėt pas
tangas, kad Seimas būtų pasek
mingas.

E. K. Sliekienė.

Chinijos Kooperatyvų 
Atstovė Amerikoj

į

K

k

su 
ji 
ją

Rugpjūčio 18-tą, laivu Pre
sident Coolidge, iš Chinijos at
vyko į San Francisco p-lė Ida 
Pruitt, oficialė iChinijos Indus
trinių Kooperatyvų atstovė, iš
buvus 18 metų Chinijoj. Ji ke
liaus po Jungtines Valstijas 
prelekcijų maršrūtu. Kur 
lankysis, patartina visiems 
išgirsti.

Jai mitingus rengia Ameri
kiečiai Chinijos Draugai ir Ko
mitetai Kovai prieš Siuntimą 
Karo Reikmenų Japonijai, taip
gi kitos taikos ir demokratijos 
organizacijos.

P-lė Pruitt pasakoja, kad ko
operatyvų judėjimas iškilo tik 
metai atgal ir šiandieną ten jau 
randasi keli šimtai kooperaty
vų, ypatingai jų daug randasi • 
taip vadinamoj okupuotoj sri
tyje. Ji nori perstatyt ameri
kiečiams kooperatyvų tikslą, 
kad jie geriau suprastų Chini
jos padėtį ir galėtų jai pagelbė
ti atsibudavoti.

Neleisk šalto vandens į karš
tą aluminę skauradą, nes dėlto 
ji gali persilenkt. Prileisk karš
to vandens, arba leisk pamažu 
atvėsti.

/
Nužydėjusius žiedus nukar- 

,pyk, jei nėra reikalo pribran- 
dint sėklas. Sutaupinsi augmens 
jėgas naujiems žiedams.

Jų Lūpomis Šaukiasi 
Pažeista Ispanija

Penki doleriai per mėnesį vi
dutiniai pasiturinčiai šeimai ar
ba gerai pastatytai veikliai 
draugijai nedarytų begalinio 
skirtumo, bet tie 17 centų per 
dieną, penki doleriai per mėne
sį, $60 per metus nusveria Is
panijos karo našlaičio likimą 
tarp pražūtingo skurdo ir tvar
kaus, padoraus auklėjimo.

Už penkis dolerius į mėnesį 
bile šeimyna ar organizacija 
gali išimti vaikutį iš apleistų, 
ankštų kempių-barakų ir patal
pinti viename iš daugelio vai
kų auklėjimui pritaikytų na
mų, kuriuos Francijoj įsteigė 
viso pasaulio de mokratijos 
draugai ir vargšų našlaičių bei 
pabėgėlių nuo fašizmo teroro 
vaikučių globojimo jausmo per
imti kiltadvasiai žmonės.

Tų kiltadvasių žmonių eilėse 
randame p-nią Eleanor Roose
velt, prezidento žmoną, eilę 
garsių aktorių bei rašytojų, 
randame ir vidutiniai pasitu
rinčių, darbininkų šeimų. Orga
nizacijų sąraše randasi visokių. 
Tarpe jų randame tokią jauną 
ir neturtingą draugiją, kaip 
Brooklyno Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas, kuris, lietuvių 
visuomenės padedamas, jau tre
ti metai aukli našlaitį, siųsda
ma po $5 kas mėnuo jo užlai
kymui. Taigi, šiam kilniam, 
darbui mažas išteklius nėra 
kliūtimi.. Aišku, pasiturintiem 
lengviau, bet prie pasišventimo, 
organizuotai ir mes galėtume 
pagelbėti.
Skaudi Pabėgėlių Vaikų Būklė

Jaunuolė Magdelena Casado 
Fernandez, 13-kos metų, pasa
kojo apie begalinį skurdą ir 
pergyvenimus bėgant nuo fa
šistų, atsiskyrus nuo šeimynos.

Re, ji pa-

ant šiau- 
verkdavo

žmonės, bet 
sykiu ant 

ant žemės.”
Magdelena,

sugrįžo į šviesesnį 
Ir jie žino, kad jie 
pasilikti taip ilgai, 
gerieji amerikiečiai 
į mėnesį jų užlaiky-

Sees, Normandijoj, per tris mė
nesius ji kentė neapsakomą 
skurdą greta sužeistų, sergan
čių, mirštančių. Perkelta vaikų 
kolonijon prie lie de 
šakojo:

“Mes miegodavom 
dų. Mažieji kūdikiai 
per ištisas naktis nuo alkio ir 
šalčio. Vėliau mes gavom lo
vas bet be matrasų. Mūs kūnas 
buvo padengtas utėlėmis. Pas
kiau mus patalpino ligoninėn. 
Ten buvo šašuoti 
mes miegodavom 
matrasų, pamestų

Vaikų kolonijoj 
greta daugelio kitų vaikų, ku
riems pavyko pasprukti iš mir
ties spąstų dėka gerų žmonių 
priejautai, 
gyvenimą, 
ten galės 
kaip ilgai 
siųs po $5 
mui.

“Aš esu maža mergaitė fran- 
cūzų kolonijoj,” rašo Angelina 
Marin, 12 metų. “Viskas, kuo 
jūs galite man pagelbėt, bus la
bai įvertinama. Aš esu toli nuo 
savo tėvų ir savo šalies.”

Mažasis Ramon Miro laiške 
tūlam ameęikonui, kurį jis 
trokšta gaut savo globėju, ra
šo : “Būčiau labai dėkingas, 
kad mane paimtumėt auklėt. 
Širdingas ačiū nuo berniuko, 
kuris nuo karo pradžios tapo 
našlaičiu.”

Francijoj šiandieną randasi 
tūkstančiai tokių ispanų našlai
čių. Patekę nelaimėsna, kurias 
fašizmas užtraukė jų tėvynei, 
paliesti skausmingų pergyveni
mų ankstyboje vaikystėje, jie 
tačiau su vilčia kreipiasi į ge
rus amerikiečius, kurie davė 
tūkstančius geriausių gynėjų jų 
tėvynei. Jų lūpomis šaukiasi

Kaip Sugyvenai 
Su Vaikais?

Gal būt sakysite, keistas 
klausimas, ypatingai kuomet 
pasakysiu, jog klausiu ne apie 
tuos vaikus, kuriuos jau išlei- 
dot į žentus ir marčias, bet kū
dikius ir vaikus, kuriuos už po
ros savaičių ruošiatės siųst pir
miems mokslo metams. <

Vaikas yra savystovis žmo
gus nuo pat pradžios ir su juo 
sugyvenimas iš mažens gal būt 
paveiks į jūs sugyvenimą su 
juomi jam paaugus. Tad ir 
svarbu, kad nuo kūdikystės 
auklėtojų santikiai su vaikais 
būtų kaip draugo su draugu, o 
ne valdono su vergu, nes pa
vergimas kada nors verčia su- 
kilt.

WPA ir čia atėjo mums pa- 
gelbon. Jame įsteigta projektas 
Mokyklos Amžiaus Vaikams 
Globoti. Tas projektas, po va
dovybe Dr. Ernest G. Osborne, 
Columbia Universiteto -Moky
tojų Kolegijos darbuotojo, išlei
do 17 brošiūraičių, kurios at
sako į 17-ką skirtingų klausi
mų vaikų auklėjime.

Brošiūraitės paremtos su
rinkta medžiaga iš 75,000 tėvų- 
motinų po visas plačias Jung
tines Valstijas, taipgi Kanadoj 
ir užrubežiuose. Jie apklausti- 
prašyti atžymėt svarbiausias 
problemas, su kuriomis jie su
sidūrė vaikų auklėjime, ir kaip 
jie jas išrišo. Dr. Osborne ir jo 
bendradarbiai atrado, kad tuo
se nuotikiuose, kur tėvai sakėsi 
patys išrišę problemas, jie nau
dojosi švietėjų ir tėvų organi
zacijų vartojamomis mokslinė
mis metodomis. Didžiumoj kitų 
nuotikių atrasta, kad tėvų at
silikimas buvo priežastimi ne
galėjimo išrišt problemų.

Brošiūraitės turėtų rastis 
visuose vaikų auklėtojų namuo
se. Jos gaunamos po 1 centą 
ir galima pirkt visas sykiu, ar
ba kurią vieną, kiek norima. 
Jos yra sekamais klausimais:
zl—“Disciplina;”' 2—“Valgy

mas;” 3—“Draugiškumas;” 4— 
“Vaikai ir Judžiai;” 5—“Erzi
nimas;” 6—“Dėlko Vaikai Už- 
vydi;” 7—“Dėlko Vaikai Me
luoja;” 8—“Pinigai ir Vaikų 
Duomenys;” 9—“Vaikai ir Ra
dio;” 10—“Vasarą Mieste;” 11 
—“Lytinis Švietimas;” 12 — 
“Demokratija ir Namai;” 43— 
“Baimė.;” 14—“šeimos Pasi
linksminimas;” 15— “Bendri 
Palinkimai;” 16—“Vietos Pa
tvarkymas Namuose;” 17 — 
“Atsilikimas.” Brošiūraitės yra 
anglų kalboj.

Z. D. W.

SŪNŲ PASIŪLĖ KITIEM
Mrs. C. G. Fiksdal pasiūlė 

savo sūnų (Carl kam nors paim
ti auklėti. Berniuko tėvas din
gęs 1925 m. Pastaraisiais devy
niais metais motina su berniu
ku gyveno sukrypusiame “trai- 
įeryje.” Išsibaigus paskutiniam 
skatikui motina išstatė “traile
rs” parduot ir “gerą, švarų ber
niuką” kam nors auklėt. ?

New Yorko Tėvų Sąjunga 
suruošė Queens biednuomenės 
vaikams ekskursiją laivu Colo
nel Clayton rugpjūčio 23-čią. 
New Yorko miestas taipgi laiks 
nuo laiko duoda laivu ekskursi
ją vaikams, kurių tėvai gyvena 
iš pašalpos neišgali išvest vai
kus iš miesto.

pagelbos fašistų pažeistoji de
mokratinė Ispanija. Ištiesų, jūs 
neatsisakysit jai ištiest broliš
kos pagelbos ranką, priglaust, 
sušelpt jos vaikus našlaičius 
kas kuo išgalite.

Alisa.

Moterys pabėgėlės iš fašistų užimtos Austrijos gyvena 
Amerikoj. Jos išsiuvinėja šios šalies vėliavą, kaip 
pagerbimo ženklą.

Visi Pasveikinkime 
Motery Seimą

BINGHAMTON, N. Y,.—Per
skaičius “Laisvės” rugpjūčio 
16-tos dienos laidą, Moterų ži
niose, kur Seimo rengimo ko
miteto sekretorė d. K. Petrikie- 
nė rašo apie Moterų Seimo Ei
gą, radau mums, kolonijų drau
gėms moterims daug gerų in
formacijų apie būsiantį Seimą 
ir Rankdarbių Parodą.

Manau, kurios draugės turės 
laimės dalyvauti viršminėtame 
istoriniame Moterų Seime ir 
Rankdarbių Parodoj, tai nieka
dos negalės jų pamiršti. O mes", 
visos lietuvės darbininkės ir 
profesionalės, p a s i s t engkime 
kuoskaitlingiausia jame daly
vauti, taipgi parinkime jam pa
sveikinimų su aukomis iš mūsų 
gerųjų biznierių ir draugių- 
draugų, paremkime Seimo ruo
šėjų taip svarbų ir pagirtiną 
darbą.

Mūsų kolonijoj mes dirbame, 
renkame pasveikinimus su au
komis ir jau turime surinkusios 
po kelis dolerius ant blankų. 
Taipgi mūsų draugės delegatės 
iš LLD 20-tos kuopos Moterų 
Skyriaus vis omis spėko
mis’rengiasi dalyvauti. Tik 
gaila, kad kitos org., kurios bu
vo kviestos, neprisidėjo prie to 
taip svarbaus Seimo.

Tai tiek žinelių iš mūsų ne
didelės lietuvių kolonijos. Būtų 
žingeidu matyt, kiek didmies
čiai atsižymės su aukų ir pa
sveikinimų rinkimais. Būtų žin
geidu žinoti, ką veikia draugės 
Seimo reikalais tokiuose did
miesčiuose kaip Scranton, Pitts
burgh ir kitur, kiek turės dele
gačių ir, kaip minėjau, aukų su 
pasveikinimais.

Binghamtone mūsų gerieji 
biznieriai ir plačioji visuome
nė remia savo centais tą istori
nį Moterų Seimą. Kurių papra- 
šom, neatsisako, paaukauja pa
gal išgalę. Ačiū jiems. Auko
tojų vardus paskelbsime vėliau. 
O kurie dar nesate davę pašvei- 
kinimo, prašome prisidėti ne 
vėliau, kaip pabaigoje šio mė
nesio. ’■

J. K. Navalinskienė.

MOTERYS ŽUDIKO DARBUI

Susirgus elektros kėdės ope
ratoriui Elliott, tarpe šimtų 
aplikantų gaut oficialio žudei- 
kos darbą'padavusios aplikaci
jas ir 5 moterys. Pripažįsta
ma, kad kaip vyrai, taip ir mo
terys norį to darbo ne iš “pa
šaukimo” į tą “stoną,” bet fi
nansinių sąlygų verčiami.

So. Bostono Motery 
Žinios

Visuotino Moterų Seimo 
Reikalais

S o u t h b o stonietės rengiasi 
skaitlingai dalyvauti didžiaja
me Moterų Seime, kuris įvyks 
rugsėjo (Sept.) 7, 8 ir 9 dieno
mis, Brooklyn, N. Y. Yra iš
rinkta daug delegačių iš įvairių 
moterų organizacijų. Taipgi 
rengiasi važiuoti į Seimą ir 
daug viešnių iš visos Bostono 
apylinkės.

Yra nutarta važiuoti didžiuo
ju New Yorko-Bostono busu 
trečiadienį, rugsėjo 6-tos vaka
re, 11 vai., nuo Park Skvero, 
Bostone. Tad kurios dar nesate 
susisiekusios su transportacijos 
komitetu, o norėtumėt važiuoti 
sykiu su Bostono moterų dele
gacija, tai dėl tikresnių žinių 
tuojau kreipkitės pas transpor
tacijos komitetą: Mrs. Ona 

'Kvietkas, 828 E. 5th St., So. 
Boston, Mass., arba šaukite te
lefonu : So. Boston 9675.

H. T.
• i - -----------------------

Šeimininkėms
Daržovės

Dabar yra įvairiausių švie
žių daržovių sezonas, iš jų ga
lima pigiai gauti geras sandė
lis įvairių vitaminų ir minera
lų, jei juos nesunąikinsim pri
ruošiamos valgį. 

, - t

“Virėja’’ pataria su daržovė
mis apsieiti sekamai:

Kurias daržoves galima var
toti jų nąturalėje formoje, ne
virtas, visuomet taip ir patar
tina vartot, nes virimas kar
tais sugadina net ir visą dar
žovės vertę. Jeigu daržovės ver
dama, tai visuomet mintyje 
turėkim: natūralūs skonis, iš
vaizda ir maisto svarbumas. 
Verdan daržoves, besaugojant 
jų išvaizdą, dažnai pražiūrima 
maisto svarba.

Veik visos daržovės turi sa
vyje kiek rūkšties (acid). Ver
dant atidengtam puode, laike 
15 minučių virimo, rūkštis su 
vandeniu išgaruoja. Maisto ty
rėjai pataria nekurias daržoves 
virti atidengtam puode; taip 
verdant išgaruoja rūkštis ir 
spalva geriau pasilaiko.

Dėlei spalvos palaikymo yra 
vartojama žiupsnelis ’ kepimui 
sodos. Kep'amoji soda ne tik pa
laiko daržovių spalvą, bet ir vi
rimą žymiai paskubina. Tačiau 
vartoti sodą prie verdamų dar
žovių nėra patartina, nes daž-

Balto Akmens Moteriškė Juodojo 
Deimanto Tvirtumose

Tarp saulutės bučiuojamų Al
legheny kalnų, unijinėse New 
Kensington kapinėse, stovi di
džiulė balto akmens moteriškė, 
kuri perstato mainierių moterų 
kilnumą ir primena mainie- 
riams vieną ypatingą moterį, 
kuri savo gyvenime buvo atsi
davusia motina, sėkminga or
ganizatore, angelu ramintoju, 
ir didvyre, padėjusia gyvastį 
už unijistų mainierių gerovę. 
Tai mainierių pastatas atmin
čiai savo organizatorės Fannie 
Seilins.

Baltojo akmens moteriškė 
yra simbolis visų mainierių 
moterų, be kurių pasiaukojimo 
ir ištikimybės unijizmui mai- 
nieriai nebūtų galėję laimėt 
tiek daug kovų.

Ant juodo granito pastolio 
stovi toji iš balto akmens iš
kalta didelės, gražios moters 
figūra. Ji liūdnai žiūri žemyn 
į mainierių kapais ir skurdo 
bakūžėmis išsagstytą klonį, o 
ranka ji meiliai glaudžia kryžių 
—simbolį mainierių kančių, 
kurias ji būtų bevelijus ant vi
sados nusinešt su savim į šaltą 
kapą, nebepalikt mainieriams.

Ant juodojo akmens įrašyta: 
“Atminčiai Fannie Seilins ir 
Joe Starzeleski, užmuštų per 
organizuotų darbininkų priešus 
prie Allegheny Plieno ir Ang
lies Kompanijos mainos West 
Natrona, Pa. Pastatytas per 
United Mine Workers 5-tą Dis- 
triktą.”

Apačioj ant šiurkštaus ak
mens, rūstaus kaip pats mai
nierių gyvenimas, eilėmis iškal
ta, kad gobštūs išnaudotojai 
juos nužudė rugpjūčio 26-tą, 
1919 m.

Metais vėliau, rugsėjo 
12-tą, 1920 m., mainieriai su iš
kilminga eisena ir tarptautinės 
unijos vice-prezidento Murray 
puikia prakalba atidengė tą įs
pūdingą paminklą, kuris mai- 
nieriams tapo šventove.

Kas gi pagaliau buvo toji 
moteriškė? Ji buvo Mainierių 
Unijos Distrikto 5-to organiza
torė. Vienintelė moteris tais 
laikais tokioj atsakomingoj vie
toj, Fannie Sęllins ją buvo įgi
jus savo gabumu, permatymu, 
narsa ir ištikimybe mainierių 
reikalams. Tai buvo sykiu ir 
labai ^pavojinga vieta, bet jinai 
to nebojo. Mat, ji buvo mainie- 
rio duktė, jos brolis mainierys 
ir ji ištekėjus už mainierio, tad 
mainierių kančios ir problemos 
buvo dalimi jos gyvenimo. 
Energingai ir narsiai ji dasi- 
gaudavo į mainų kempes ir 
miestelius, skiepydama mainie- 

nai perdaug suverda, ‘kaip ir 
košė pasilieka, ir antra, soda 
naikina daržovėse vitaminus B 
ir’ C.

Verdant raudonas daržoves, 
kaip tai raudonus kopūstus ir 
burokus,- spalva gerai pasilai
kys, jeigu dėsi į du stiklu van
dens šaukštelį acto.

(Bus daugiau)
Patarimai imti iš knygos 

“Virėja,” kurią sutaisė K. Pet- 
rikienė; išleido LLD Moterų 
Komitetas. Gaunama 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne. Kaina $1. 
Užsisakant ne mažiau 5 kopi
jų platinimui gera nuolaida.

.Įmetus krisliuką sviesto puo
do dugnan prieš verdant ry
žius, neleis ryžiams prisvilt. 

Uogos geriau nuskabyt nuo 
kotelių ir numazgot prieš pat 
duodant į stalą. Iš anksto nu
skabytos greičiau surūgsta.

riams unijizmą ir tverdama lo-. 
kalus, ramindama mainų nelai
mių našles ir našlaičius, teik
dama finansinę pagelbą strei
kuose. Už tuos darbus moteris 
ją mylėjo, vyrai brangindavo, 
vaikai garbindavo — ir bosai 
baisiai neapkęsdavo. Ji buvo 
nužymėta moteris.

Vasarą 1919 metų Alleghe
ny Plieno ir Anglies Ko. maj
uose, Natron o j, iškilo strei- 
kasi Mainieriams pareikala
vus, sudar.vta United Mine 
Workers Unijos Lok alas. Ir t 
kada kompanija atsisakė tar
tis su unijos komitetu, mai
nieriai sudėjo įrankius.

Streikas tęsėsi 6 savaites be 
jokių susikirtimų. Ramybė ta
po sudrumsta rugpjūčio 26-tos 
d. rytą, kada deputes atsiun
tė žodį, jog komitetas privalo 
laukti bėdų. Tą popietį iš 
Pittsburgho pribuvo 30 sar
gų ar depučiu, kiekvienas su 
mašininiais šautuvais ir lanku 

' amunicijos. Jie vaikščiojo 
vieškeliais ir šaudė į vyrus, 
moteris ir vaikus, net susirin
kusius prie savo namų. Tuo 
pat keliu atėjo 58 metų mai
nierys, ramus pilietis, nepri
klausąs streikieriu komitetui. 
Apkaltinęs jį tokiu ir anokiu, 
vienas depučiu smogė šautu
vo kambliu jam galvon, o 
paskui kiti deputes supuolę 
sumušė jį į drebučius ir dar 
suvarė 5 šūvius į bejėgį kūną. 
Tai buvo Joe- Starzeleski. Jis

Pasitaikė, kad tarp grupes 
moterų su vaikais, į kuriuos 
deputes pradėjo šaudyt pir
miausia, radosi ir Mrs. Sellins. 
Matydama, kaip Joe buvo 
brutališkai žudomas, ji su
draudė deputes ir maldavo 
susilaikyt. Jie atsakė maši
ninės šūviais. Ji pasileido 
bėgt netoliman kieman, bet 
kulka pervėrė jos kaklą. Kol 
svyruodama ji pasiekė tvorą, 
į ją suvaryta dar trys kulkos. 
Ji krito ir ten pat mirė.

Fannie Seilins ir Joe Star- 
zeleskio žudeikos niekad ne
buvo nubausti. Daugiausia 
velionės sūnaus Jack Sellins 1 
pastangomis trys iš depučiu 
buvo patraukti Allegheny Ap
skričio teisman birželio mėne
si, 1922 m., bet tapo išteisint 
ti.

Philip Murrav, tuomet bu
vęs. Distrikto 5-to prezidentu, 
tuojau po žudystės kreipėsi į 
prezidentą Avilsoną, prašyda
mas įsakyt federalį tyrimą. Jį 
tame rėmė John L. Lewis, ta
da intemacionalės unijos pre
zidentas. Tačiau prez. Wil- / * 
sonas atsisakė įsikišt, aiškin
damas, kad tai esąs lokalis 
dalykas, nepaeinąs po federa- 
lės valdžios jurisdikcija.

Prieš 20 metų žuvo pasi- 
šventus, puiki organizatorė 
Fannie Seilins. Prieš ją ir po 
jos begailestingai nužudyta 
eilė kitų mainierių, jų žmo
nų ir vaikų, drįsusių kelti bal-' 
są prieš begalinį išnaudojimą, 
reikalavusių žmogaus teisių'. 
Tačiau unijizmas auga. Ap
vaikščiojant žiaurios žudynės 
20 metų sukaktį, mainieriai \ 
juo labiau pasiryžę kovai už 
geresnes darbo ir gyvenimo 
sąlygas, už pažangų, pačių ei
linių narių užgirtą teisingą j
unijizmą. Ir toje žygiuotėje 
baltojo akmens moteriškės 
statula yra jiems įkvėpimu. 
Fannie Seilins mirtimi nu
trauktas balsas už unijizmą 
vis stipriau ir drąsiau aidi 
juodojo deimanto tvirtumose. - J

M-te.
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Sekmadienio Rytas
Gilmanas.

(Pabaiga)

. Pati skutimo procedūra 
pusvalandį su geromis magryčiomis. Tai 
reiškia, jog jam ėmė visą valandą laiko 
tik barzdą nusiskusti. Tuomi, maniau, 
ir užsibaigs — pasitraukė nuo lango. Bet 
tai klydau. Už kelių minučių jis ir vėl 
pasirodė lange, rankšluoščiu rankose.

Rodoši, žmogui ima nusišluostyti vei
das tik kokia pusė minutės. Bet ne tam 
ekzibicijai lange. Regis, jo veido skūra 
būt apžėlus kokiomis sąmanomis, ar ap
sivėlus klijais. Šluostė ir šluostė tai vie
naip, tai kitaip: ausis krapštė, akis brau
kė, nosį spaudinėjo, krapštinėjo. Man 
net baugu pradėjo darytis, kad jis veido 
skūros nenusiluptų. Vargais negalais, 
per visokias obzervacijas, per visokį 
krapštinėjimą ir tapinėjimą, buvo ir ta 

i kankynė užbaigta. Tai jau spėjau, kad 
ir visas darbas užbaigtas.- Bet... plau
kai dar nešukuoti!

Nors jau ne taip arti buvau, vienok 
galiu Jaižybosna eiti, kad daugiau ant jo 
pusplikės makaules nesirado geltonuo
jančių plaukelių, kaip kokis poras tuzi
nų. Turint tiek plaukų, paprastai, pa
brauki rankšluosčiu—ir sudabinti ir su- 
tapinti... Taip, tai taip, bet čia kitas 
dalykas.

Išnyko jis iš lango biskučiui, ir vėl su
grįžo, ką tai trindamas delnuose. Žiū
rėdamas veidrodin, rodosi, kad nepralei- 
dus kokio nors plaukelio, pradėjo vil- 
ginti, trinti, glostyti, vaksavoti, kaip ko
kius čeverykus, savo tuos kelis gelton
plaukius.

Prasidėjo šukavimas! Svieteliau tu 
mano, kiek čia prisiėjo vargti ir energi
jos išlieti. Pirmiausiai sušukavo plaukus 
žemyn ir mėgino perskirti tiesų skyrimą. 
Tačiaus kaip nebraukia, kaip neskiria, 
vistiek netinkamas ir netinkamas per- 
skyris. O ištikrųjų, žiūrint iš mano vie
tos, norėjosi manyti, būk jis nori savo 
pliką galvelę perskirti. Pagalios pasek
mės pasiektos; x .

Vien tik perslcyro’’ * beužtenka—reikia 
ir tam tikra ir forma, tam tikras ir su
tvarkymas padaryti. Šukomis užkabino 
už priešakinių plaukelių—švikšt, švikšt 
aukštyn. Nieks nesidaro. Vėl sušukuo
ja žemyn, ir vėl mėgina į viršų švikšte- 
lėjiiųus; bet ir vėl ta pati nelaimė—vėl 
netinka... Man net pradėjo norėtis eiti 
ir išliuosuoti jį iš tų kankynių.

Stebėtinai jis dar ilgai knapstėsi ir 
krapštėsi apie tuos savo kelis plaukelius, 
kol tapo patenkintas, jog jau bus pui
kiausiai, geriau nebegalima.

Po to prasidėjo dantų trynimas šepe
tuku prieš tą patį veidrodį ir lange be
sto vin. Rodosi, kad jo dantys būtų ne 
kaip kitų, ale kaip kokio hipopotamuso, 
kur reiktų nesvietiškai daug laiko jų 
iššvarinimui, išmazgojimui. Trynė jis 
juos ir trynė, kaip kokias durų varines 

'klemkas, idant geriau žibėtų. Net man 
pradėjo dantis sopėti į jį bežiūrint.

Regisi, ir galo nesimatė jo tam saumy- 
liškumui. Net jau pavargau bežiūrėda
mas; tačiaus nenorėjau atleisti nesuži
nojęs, kiek tūli žmonės gali praleisti ge
ro laiko ant nieko, kur reikalaujama tik 
kelių minučių, sau pasidarant neatleis
tiną skriaudą, nes ir taip amžius, rodosi, 
pertrumpas, kur tiek daug reikalaujama 
sužinoti... Gal ir ilgiau į jį būčiau žiū
rėjęs, jei nebūčiau buvęs draugų pa- 

' kviestas apsiimti tūlon komisijon. Dėl 
žingeidumo, pažvelgiau laikrodin. Jau 
beveik viena! Dvi valandos praėjo, o to 
mano brangaus tautiečio veidelis vis dar 
netinkamas svieteliui parodyti.

Dabar pradėjau apžiūrinėti ir apmąs- 
tinėti* susirinkime esamuosius draugus. 
Argi ir jie mėgtų pašvęsti tiek daug ir 
brangaus laiko savo išvaizdos dabinimui, 
saumyliškumui? Priėjau prie išvados,

tęsėsi pilną

jog visgi ne pas visus taip yra: žmones 
dvejopi—tik bėda, kad dikčiai daug sau- 
mylių ir užsiimdinėjančių niekais.

Štai kad ir priešais sėdintis drg. Sin
kevičius, jis gyvena net už šimto mylių 
nuo čia. Jeigu jam būt daugiau rūpėjęs 
savas veidelis, ant kurio būt praleidęs 
virš dviejų valandų, tai jau čia jo nesi- 
rastų, galiu būt tikras. Jis kilo anksti, 
akis prasikrapštė, plaukus pirštais per
leido ir—dui kelionėn, idant paspėjus po- 
sėdin.

O ve kitas draugas net iš Connecticut 
jau taipgi čia. Jis irgi galėjo pagulėti, 
pailsėti, savo veidelį taipgi padabinti. 
Juk jis čia jokio užmokesčio negaus, kam 
jam čia reikėtų važiuoti. Tačiaus, maty
tis, pas jį saumyliškumas arba antrinis 
dalykas, arba jo visai nėra.

Kas labiausia man atydą atkreipė ap
mąstyti, tai dr. Kaškiaučius. Jo profe
sijoj daug kas norėtų būti, ir daug kas 
pasinaudotų grašių gaudymui jo vieta ir 
stoviu. Bet jis pats to nedaro ir viskas. 
Mat, jis ne toks tipas, ir ką tu padarysi. 
Vietoj, ve, šitokioj nedėlios dienoj, kada 
pacijentų galėtų turėti, taip sakant, ga
lybes, kur vien tik už palaikymą rankos, 
pabarabanijimą krūtinėn, ir už parašy
mą kokio rudo skystimėlio, galėtų sau 
po dvi dolerines tik kišt ir kišt kelinių 
kišenin,—tai jis ve čia priešais sėdi ir 
dar posėdžiui pirmininkauja, popietį 
rankoj laikydamas. Juk jis, kaip tūli sa
ko, už tai čia nei pasiutusio, nei sudilu
sio centelio negaus, nors ir geriausią ir 
pelningiausią puikios dienos dalį čia ant 
girgždančio krėslo išsirangys.

Bet ką čia ir bekalbėti. Kas gi būtų, 
jeigu tokių žmonių ant svieto nebūt, kaip 
dr. Kaškiaučius ir čia esanti draugai. 
Tokie žmonės, kaip tie anglai sako, su
ka pasaulio ratus. Jie padeda savus pri- 
vatiškus reikalus šalin, o rūpinas nau
dai kitų, masių. Jie praleidžia valandas 
ir' dienas kalbėdami, mąstydami ir dis- 
kusuodami, kas ir kokį pamokinimą su
teikus darbo masėms, idant tos masės 
pasidarytų sau turtingesnį/malonesnį ir 
linksmesnį gyvenimą.

Tik bėda ir didelė bėda pasauliui, kad 
tokių virš minėtų žmonių labai maža; o 
tokių, kaip tas lange ekzibicija, arba pa
našių, labai daug.

Jeigu tie saumyliai ir nesusipratėliai 
neužsiima savo gurklio trynimu ir no
sies krapštymu, tai užsiima kitais nie
kais, kas nei patiems ir nei kitiems ge
ro nedaro, vietoj rūpintis tikraisiais gy
venimo reikalais. Iš tos priežasties, ma
ža grupė apgavikų ir išnaudotojų, pasi
vadinę dievų atstovais visą žiną, kara
liais^ kapitalistais—darbo teikėjais ir fa
šistais svieto išganytojais, kurie vien tik 
savo kišenių rūpinasi, veda pasaulio rei
kalus taip, kaip jiems naudingiau ir pel
ningiau.

Jau buvo pusė trečios po piet — posė
dis pasibaigė. Išalkęs buvau, kelionė 
virš valandos, tai skubinaus link namų, 
pasisukdamas pro namą, kur mano rau
donveidis tautietis tiek daug triūso dėjo 
savo veideliu.

Net krūptelėjau išvydęs, kad štai čia 
ant kampo jis jau ir bestovįs,—raudonu 
veidu ir ausimis, kaip nudažyti, rudu 
ploščiu, kurio apikaklė gerokai atlėpus, 
kur fiet paltį lašinių galėtum uždėti, ir 
tai žymės nepadarytų, trumpokofti keli
nėm, juodom šilkinėm pančiakūitėm, 
raudonomis vilyčiomis pagražintom, ir 
rudais čeverykais, nuvaksuotais, kad net 
veidas matosi; ir dairosi, kaip orą spė
damas.

Skersai gatvės ėjo vyras karčiamon, 
blėkine rankoj, ir sušuko:

—Alo, Čali! ar eisi ant prakalbų į 
kliubaunę?

—Nau, neturiu čėso,—atsakė raudon
veidis.

—1 ■

gerai išsimaudyti įgavimui 
daugiau energijos. Neužmir
šo nusitarti, kad sykiu va
žiuotų ir tie draugai, kurie 
juos veltui pereitą žiemą ve
žiojo po apylinkines kojonijas 
atlikimui koncertų programų. 
Tai gražus sumanymas. Kaip 
.tas priežodis sako: “ranka 
ranką mazgoja, kad abi būtų 
baltos.”

Nepaprastas Atsitikimas

Per du mėnesiu laiko nuo 
E. Hartfordo tilto toj pačioj 
vietoj nušoko į vandenį trys 
asmenys, atsiimdami sau gy
vastis. Pirmasis buvo iš pro
fesijos advokatas, o paskuti
niai paprasti darbininkai.

Pavyzdingas Susirinkimas

Rupjūčio 17 d. atsibuvo L. 
Choro mėnesinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo neperdaugiau- 
sia, bet nemažai buvo nuveik
ta.

Teatrų rengimo komisija 
pranešė, kad ji turi nusitaru
si, kai tik oras atvės, mokin
sis veikalą “Bomba.”

Komisija surengti darbinin
kiškai spaudai pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo 17 d., Liet. Są
ryšio darže, E. Hartforde, at
sikreipė į susirinkusius prašy
dama liuosnoriais apsiimti pa
dirbėti. Keletas narių . apsiė
mė. Dar galima tikėtis, kad

per pamokas apsiims ir dau
giau. Buvo prisiųstas laiškas 
ir sykiu blanka iš Meno Są
jungos, prašant aukų veika
lams leisti. Vienbalsiai nu
tarta iš iždo paaukoti $5. 
Taipgi paimta blankų dau
giau aukų parinkti. Nutarta 
žiema suruošti balių su šo-

vo net tokių atsiliepimų, kad 
dalyvaus su piniginėmis dova
nomis. Nemunas.

Washington. — Neva de
mokratas senatorius Van 
Nuys priešinasi Roosevelto

kandidatavimui į preziden
tus trečiai tarnybai.

Sakoma, kad viso apie 
15 dešiniųjų “demokratų” 
senatorių išstosią prieš tre
čią Roosevelto prezidentys-

•a-

Hartford, Conn
Keletas Žinučių iŠ Mūsų 

Kolonijos ir Pastogės
Rugpjūčio 11 d. man tropi- 

jos būti Laisvės Stygų Orkes
tras pamokose. Aš gavau ne
blogų Įspūdžių; jie ne vien 
mokinasi muzikoje, bet ir la
vinasi dainuoti.

srityje.

Kaip matytis, mes neužil
go dar daugiau spėkų susi
lauksime meno 
mokytojaus drg. V. Visockio
galima buvo suprasti, kad jis 
pilnai pasitenkinęs stygiečių 
atlikimu savo uždavinių Dai
nų Dienoje, Waterburyj.

Po pamokų turėjo trumpą 
susirinkimėlį. Buvo skaitytas 
laiškas su užkvietimu į pik-

niką, kuris yra rengiamas rug
sėjo 17 d., Lietuvių Sąryšio 
darže, E. Hartforde, . naudai 
darbininkų spaudos. Vienbalsiai 
nutarė dalyvauti.

Stygiečiai su savo mokyto
jom neužmiršo ir savęs. Mat, 
jie sunkiai dirbo per apskri
tus metus 
be. Tai 
žiuoti prie

kultūriniame dar- 
nusitarė busu va- 
didelių vandenų ir

ZdCllld ČULUVOU Meilių OU

I kiais. Pelnas eis pusiau Me
no Sąjungai 
“Laisvei.”

Dar turiu 
Laisves Choras, vadovybėj V. 
Visockio, taipgi yra apsiėmęs 
dainuoti rengiamam spaudos 
naudai piknike.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Liet. Ūkėsu Kliubo su užkvie
timu dalyvauti rengiamam pik
nike, kuris atsibus rugsėjo 24 
d.; sykiu prisiuntė ir dvi kny
gutes įžangos tikietukų, prie 
kurių yra paskirta $50 dova
nomis. Pirma $25, antra $15, 
trečia $10. Vieną knygutę už
sisakė pats choras, o kitą pa
siėmė jauna choristė pardavi
nėti.

Rugpjūčio 18 d. Liet. Ūkėsų 
Kliubas turėjo mėnesinį ,susi- 
rinkimą. Iš ligonių lankymo 
komisijos paaiškėjo, kad ran
dasi nemažai sergančių narių. 
Vietinės Draugijos į užkvieti- 
mą dalyvauti kliubo piknike, 
kuris atsibus rugsėjo 24 d., 
atsiliepia labai gražiai. Bu-

ir dienraščiui

priminti, kad

s

S
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MONTELLO. MASS
MILŽINIŠKAS METINIS

PIKNIKAS IR ŠOKIAI
Rengia L. D. S. 1-mas Apskritys bendrai su L.D.S. Jaunuoliais

Šokiai bus rugpjūčio 26 d. Pradžia 8 vai. vakaro
Piknikas bus rugpjūčio 27 d. Pradžia 12 vai. dieną

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO PARKE
Bus įvairių sporto žaismių. Įvairių miestų merginos ir 
vaikinai dalyvaus sporte. Iš Worcester, Lowell, Lawrence, 

Bridgewater, So. Boston, Stoughton ir Montello.
Tarp sportininkų lenktynės—bėgimai, šokimai, boles 

metimai ir virvės traukimas.
BUS DUODAMA DOVANOS ATSIŽYMĖJUSIEMS. 

Kviečia visus KOMITETAS.

*
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Albumas Jau Gatavas

ALDLD Kuopoms ir Nariams

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X^2, iš 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

Knyga “Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai” 
jau atspausdinta. Ji išvežta pas apdarinėtoją. Už ap- 
darymą ir išsiuntinėjimą reikės sumokėt arti $600.00. 
Knyga labai gera, gražiai padaryta ir kiekvienas 
džiaugsitės ją gavę. Bus proga gauti ir naujų narių.

“šviesos” No. 3 už kelių dienų bus gatavas ir na
riams išsiuntinėtas. Taigi, Centrb Komitetas savo dar
bus atlieka. Mokėkite duokles ir siųskite į centrą, nes 
labai pinigų reikia, kad apmokėjus bilas už knygą 
ir “šviesą.”

Nominacijos į Centro Komitetu pasibaigė su 20 
diena rugpjūčio. Jeigu kas dar neprisiuntėte blanką, 
tai prisiųskite nevėliau 25 dienos, nes vėliau gautos 
nebus priskaitytos. .

v ALDLD Centro Komitetas.
0 o

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam .žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su' užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

Naktinis Piknikas prie Mėnulio Šviesos
Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos

Puse pelno nuo šio pikniko eis dienraščiui “Laisvei.” O kita puse draugijoms, kurios rengia šį išvažiavimą.

Įvyks Šeštadienį, Rugp. 26 August
Lietuvių Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

Merry Makers
Orkestrą

/
Grieš Šokiam

Įžanga 25c
Pradžia 7:30 vai. vaka

re ir tęsis iki vėlai 
nakčia.

Ensemble Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus progra
moje, vadovybėj B. Šalinaitės.

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

Vilijos Choras
vad. K. Strižausko

Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

KGerbiamieji! Kaip matote, šis po mėnulio šviesa išvažiavimas bus gražus ir įspūdingas. Dainuos 
ENSEMBLE AIDBALSIAI iš Brooklyn, N. Y. Tai grupė puikiai išsilavinusių dainininkų, kuriam 
vadovauja kompozitorė panelė Šalinaitė. Taip gi dainuos mūsų vietinis VILIJOS CHORAS ir bus ki
tokių įvairumų programoje. Apart puikios programos šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno ir 
Bostono apielinkės. Būdavo ir' kitais metais, o šiemet tai dar daugiau bus. Todėl visos Connecticut 
valstijos kolonijos privalo skaitlingai dalyvauti.

Čia taipgi bus vietinis kalbėtojas, kuris aiškins įvyksiantį miesto referendumą. Balsavimas bus 3 
d. spalio, 1939. tai bus išsprendimas ar norime, kad miestą valdytų čarteriuotas manageris, ar nori
me, kad būtų po senovei.
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WILKES BARRE, PA.
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Visokios Žinios iš Mūsų Miesto
Mūsų gubernatoriaus James 

patvarkymas jau pildosi: dau
gely] vietų darbininkai sudėti 
į darbus atsidirbti už gauna
mą bado pašelpą. Mūsų apy
linkėj pašei pgaviai tuoj aus 
bus iššaukti į darbus taipgi, 
nes darbus jau prirengdinėja.

Tie, kurie dirbo WPA dar
buose ilgesnį laiką, apie 18 
mėnesių, dabar tuos paleidžia 
“vakacijoms” vienam mėne
siui, žinoma, be mokesties, o 
jųjų vietose padeda tuos, ku
rie dabar ant pašeipos vargs
ta. Tai vis taupymo planas 
bedarbių lėšomis.

Nuo dabar, kurie bus lai
mingi gaut WPA darbus, jau 
dirbs už mažesnį atlyginimą. 
Lavintiems darbininkams bus 
pakelta mokestis $4.70 į mė
nesį, kurie buvo antraeiliai 
pagal lavintus darbininkus ir 
gaudavo $71.50 į mėnesį, da
bar gaus $68.90. O tie, ku
rie gaudavo $60.50 į mėnesį, 
tai reiškia didžiuma darbinin
kų, dabar gaus $57.20 į mė
nesį ir prie tam daugiau va
landų darbo. Tai tokia pa
dėtis dabar bus WPA darbuo
se.

Kitas labai blogas dalykas, 
tai panaikinimas WPA rašti
nių, kurios buvo visuose di
desniuose miesteliuose, tuom 
sykiu buvo lengviau bedar
biams vesti kovą už savo kas
dieninius reikalus, kada tos 
raštinės buvo ant vietos. O 
dabar Mr. James patvarkymu 
net astuonių apskričių (coun
ties) sudarė vieną raštinę 
Scrantone, kur bedarbiams 
bus jau sunku pasiekt tuos 
ponus. Ir čia taupymas be
darbių iškaščiais.

Daug bedarbių mainierių 
tankiai diskusuoja, kad būti
nai turėtų būt kitokia tvarka 
mainose, ir tos diskusijos yra 
labai teisingos. Kodėl unija 
negalėtų išvaryti visus farme- 
rius iš mainų ir kitokius biz
nierius, kurie turi užėmę ge
riausius darbus? O gerus 
darbus jie turi už tai, kad jie 
bosus aplanko su viščiukais, 
ančiukais ir geru kavalku 
sviesto. Taip farmeris, atė
męs darbą iš miestelėno, be
darbį nori gaut dirbt ant far- 
mos už bado maistą’ Tas pats 
yra su saliūninkais ir kitais 
biznieriais. Jie visi turėtu būt 
išvyti iš mainų, tuom sykiu 
daug miesto bedarbių, kurie 
ant vietos gyvena, gautų dar
bus mainose. *

Rinkimai į apskričio ir mies
to valdvietes jau netoliausia, 
todėl vietbs ir apylinkės lietu
viai turėtų būtinai rūpintis 
šiuom klausimu, kad išrinkt 
tinkamus žmones į šias vietas, 
kurie darbuojasi už progresą, 
demokratiją ir už darbo žmo
nių reikalus. Nereikia pakar- 
tot klaidas pereitų metų bal
savimo, kurias jau visi mato 
ir pilnai atjaučia. Bedarbis.

Haverhill, Mass.
Rugpjūčio 9 d. įvyko Ame

rikos Lietuvių Kongreso vieti
nio skyriaus susirinkimas Lie
tuvių Piliečių Gedemino Kliu- 
bo svetainėj. J susirinkimus 
ne visi atstovai lankosi, bet 
tie, kurie atsilankė, tai svars
tė dalykus rimtai ir todėl dar
bas eina pusėtinai gerai. Iš 
komisijų raportų pasirodė, 
kad Klaipėdos pabėgėliams 
jau sukelta $115.07 ir dar 
yra pasižadėjusių aukoti. Ki
ta komisija pranešė, kad 27 
d. rugpjūčio piknikui, kuris 
atsibus Lietuvių Piliečių Ge
demino Kliubo Parke, Brad
ford, Mass., darbas eina ge
rai ir manoma, kad bus di
delis piknikas.

Apkalbėta ir nutarta va
žiuoti 3 d. rugsėjo į May
nard, Mass. Busas išeis kaip 
11 vai. ryto. Kelionė $1.00.

Abiejų piknikų tikietai pla
tinami gerai.

Darbininkė.

spausdint. Susirinkiman yra kvie
čiami “L.” skaitytojai, pašaliniai 
lietuviai ir kandidatai į mūs drau
gijas. — Sekr. S. V. (197-199)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. rugpjūčio, 8 v. v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai dalyvaukite, užsimokėkite duok
les, nes baigiam 8-tą mėnesį šių me
tų, o tik pusė narių sumokėjo duo
kles. — Sekr. (197-199)

ir juos turėsime perbudavoti. Tai 
laukia didelis darbas. Visi važiuokit 
iki City line prieš 10 vai. ryte ir 
laukit, jus mašinos paims; o tie, ku
rie turite mašinas, važiuokit per Ci
ty Line ir paimkit laukiančius.

Pasiimkit po plaktuką ir pjūklą. 
Užkandžių ir gėrimų . bus. Juo dau
giau atvažiuokit, tuo lengviau bus 
visiems. Parašykit po atvirutę kas 
važiuos, tai mes žinosime kiek mai
sto pasiimt. Praneškit A. J. Smitui, 
5809 N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa. — Komisija. (196-200)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

P. Lemui, N. Y. City. — 
“New Yorko Suktinis“ per- 
silpnai parašytas, nepasinau
dosime.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA. «

Lietuvių Politikos Kliubas, Lacka
wanna Co. rengia metinį išvažiavimą 
sekmadienį, rugpjūčio 27 d. Parkas 
tarp Forest City ir Scranton, New
ton Lake Parkas, gražioj vietoj prie 
didelio ežero. Bus geri kalbėtojai. 
Programa prasidės 3 vai. po piet. 
Kumščiuosis gerai žinomas Petro- 
nas taipgi imsis Mike Stirna s'U sve
timtaučiu, bus ir kitokių sportų. 
Graži vieta pasimaudyti, vaikučiam 
bus pakankamai vietos žaisti. Kurie 
neturite savo automobilių, tuos nu
veš busai. Bušai išeis W. Scranton 
(Hyde Park) ir No. Scrantone (Pro
vidence), 9:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti ir links
mai laiką praleisti. — Kom. Pirm. 
P. Kantakavičius. (197-199)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio mėne

sinis susirinkimas įvyks rugpjūčio 
25 d., 7:30 v. v., Piliečių Kliube, 12 
Vernon St. Visi Draugijų atstovai 
malonėkite dalyvauti, turime daug 
svarbių dalykų apkalbėti. Taipgi gali 
dalyvauti ir lietuviai kandidatai į 
valdvietes. — J. J. Green (Žalimas), 
Sekr. (197-198)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro speciališkos repeti

cijos įvyks trečiadienio vakare, rug
pjūčio 23 d. Šv. Jurgio Svet., 180 
New York Avė., 8 vai. Prašome vi
sų narių būti laiku. — Vice-Pres.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d., 11 vai. ryto, 29 En
dicott St. Visi nariai dalyvaukite ir 
kitus raginkite, kad ateitų ir užsi
mokėtų narines duokles. Taipgi yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui. — J. 
M. L. (197-199)

CAMDEN, N. J.
LDS 118 kp. ir LLD 133 kp. su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 27 d. 
rugpjūčio, 2 vai. po pietų pas J. La- 
stauską, 686 Central Avė. Abiejų 
kuopų nariai būtinai privalo daly
vauti šiame susirinkime, ALDLD 
nariai atsiteiskite už šiuos metus, 
kad be jokių susitrukdymų iš Cen
tro gautumėm Dr. A. Petrikos žin
geidžią knygą, kuri jau baigiama

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

Geo. Kaminskas

Taipgi turime visokių kaldrų: vatinių, vilnonių ir plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 

kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.
Furlme pulkų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokiems reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams st. NEWARK, N. J<

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 24-tą, 

Olympia Parke įvyks šauni Aido 
Choro parė naudai meno reikalam. 
Bus ir graži programa. Aidiečiai 
kviečia visus dailės mylėtojus daly
vauti. Pradžia 7:30 v. v. (197-198)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Stalų 

Budavojiinas
Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, 

26 ir 27 dienomis rugpjūčio pradėsi
me budavoti stalus. Daug stalų yra 
supuvusių, todėl perkam lumberio

KAM SIRGTI?

Kaip sako geriausiai pripažinti 
Medicinos, Mokslo ir Mitybos Žino
vai, Sodium yra vienas iš galingiau
sių tirpinančių elementų ir todėl ga
na tikrai galima nurodyt jo reika
lingumą tokiuose atsitikimuose: Su
kietėjimo Arterijų kraujagyslių, Su
stingimo Sąnarių, Akmenėlių Pūslė
je, Tulžyje ar Inkstuose. Jis taipgi 
sėkmingas Rakščių Perviršio Naikin
tojas, ir todėl gali būt naudingas 
prieš Acidosį, Rheumatizmą, Arthri- 
tį, Nervų Įdegimą. Jis gali puikiai 
veikt kaip vaistas nuo: Smagenų ir 
Nervų Pavargimo, Neuralgijos, Ke
penų ir Panašių Ligų, taipgi nuo 
Apetito Praradimo. Jis prisideda 
prie: Stiprumo, Energijos, Ištver
mingumo. “Sodeom” turi savyje su
kuoptą Gamtinio Maisto Pamatą,' su
spaustą tabletėlėse, parankumui. 
Kaina: 1 bonka $1.10 10 bonkų 
$10.00. Užsakymai priimami iš visur, 
supakuojami ir išsiunčiami tą pačią 
dieną.
Geo. Stanley, žymus Maisto Moksli

ninkas ir Sveikatos Mokytojas 
nuo 1918 m.

STANLEY SCIENTIFIC DIET 
SERVICE

57!4 Milton Ave., Amsterdam, N. Y.

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 medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tąrpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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.

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

O tn e« Gaminam valgius ir 
$1 t u r im e Amerikos 

išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

.JrWgLJL šoklų vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.JJ.Kaškiaučius

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shaiinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIĮJ

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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.

GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus 

varta"’ STEAMBOAT INN Cre«t1CNeck 1546 
t 

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
#

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

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE
MORRHOID AI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MfiŠ- 
LAžARNĖS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR POS- 
LfiS vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos, kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatęs 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

VARPO KEPTUVEi!

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stase Street Brooklyn. lt

SKELBKITE.S “LAISVĖJE"
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KARŠČIAI NESILIAUJA
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Nacionalių Grupiu 
Būriai Parade

šešta dienį įvykstančiame 
Demokratijos Maršavime — 
metiniame parade už taiką 
dalyvaus virš 30 skirtingų 
tautybių būriai bei delegaci
jos, tame skaičiuje ir lietu
viai, nešini Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis, taipgi ata
tinkamomis iškabomis.

Lietuviams ypatingai reikė
tų būti skaitlingiems, nes grę
siantis hitlerizmo pavojus 
Lietuvos n e p r i k lausomybei 
reikalauja iš mūsų didesnio 
budrumo, ir smarkesnės veik
los. O fašistiniai priešai nesi
skaito su jokia moralybe, jie 
pripažįsta tik jėgą, tad tik 
masiniu dalyvumu padarysi
me reikiamos įtakos. Nepatin
gėkime tą dieną paraduoti 
keliolika blokų už pasaulinę 
taiką ir savo gimtinės nepri
klausomybę.

Parade dalyvaus šimtai vie
tos unijų.

Paradas įvyks šį šeštadienį, 
rugpjūčio 26-tą. Prasidės per 
pietus, nuo Madison Sq. Par
ko, tarp Madison ir 5th Avės, 
ir 23rd ir 26th Sts., N. Y., 
maršuos j Columbus Circle 
pęie 59th St. ir Broadway, 
N. Y.

Unijistas Apskundė Bosą 
už Neteisėtą Areštą

Fred Taylor, Kafeterijų 
Darbininkų Unijos Lokalo 302 
Gerovės Department© mana- 
džeris, apskundė užstreikuo- 
tą bosą, reikalaudamas $10,- 
000 atlyginimo už neteisėtą 
areštą.

Mordkoff, savininkas res- 
tauranų prie 41st ir Lexing
ton Ave., taipgi 51st ir Le
xington Ave., buvo areštuodi- 
nęs Taylor kaltinimu, kad jis 
sakęs netiesą, kuomet kaltino 
Mordkoff kolektavus iš $3 į 
savaitę uždirbančių veiterkų 
po 10c į dieną apmokėt už ba
ro dirbančiai padavėjai ir kad 
iš veiterkų išrenkama tūlas 
nuošimtis gaunamų “tipsų.” 
Teismas bylą prieš unijistą 
Taylor išmetė ir tada jis sa
vo skundėją patraukė teis
man.

Streikas kilęs Mordkoff at
sisakius tartis su unija dėl pa
kėlimo algų, nutrumpinimo 
darbo valandų ir pagerinimo 
darbo sąlygų. Unija sako, kad 
ten dirbančiu veiterkų algos 
tėra po $2.37 į savaitę.

WPA Fe d erai io Meno Pro
jekto studentų darbai bus iš
statyti parodai Gertz krautu
vėj, Jamaica, per visą rugsė
jį-

PIRMUTINIS SEZONO 
BANKIETAS

Kiekvienas gali paklausti, 
kas gražiausias pramogas su
ruošia? Moterys! bus atsaky
mas. šiam bankietui moterys 
deda ypatingų pastangų, nes, 
apart vietinių svečių, jos pa
siryžę deramai pavaišinti iš 
toli atvažiavusias viešnias, ku
rios bus suvažiavusios iš įvai
rių šalies kampų į Moterų Sei
mą. Bankietas įvyks rugsėjo 
9 d., 8 vai. vakare, Central 
Palace Ballroom, 16-18 Man
hattan Ave., Brooklyne.

Įžanga bankietui $1.25, šo
kiams 25c. šokiams gros pen
kių kavalkų orkestras. Bilie
tus prašom iš anksto įsigyti, 
nes tuomi palengvinsite šeimi
ninkėms maisto priruošime. 
Bilietai gaunami “laisvės” 
įstaigoje ir pas rengėjas.

Pieno Pristatymas 
Sumažėjo

Daugelyje vietų pereitą pir
madieni negalėjai gauti dau
giau, kaip kvortą pieno visai 
šeimynai, o kai kur ir tos ne
teko. Net miestui pieno pri
statytoju atstovas H. O. 
Eastlach turėjo pripažinti, 
kad paprastai miestui būdavo 
pristatoma pieno 3,200,000 
kvortų, o dabar tepristatoma 
tik 2,200,000 kvortų.

J. Jalla, Flushing, Pasaulio 
Parodos veiterių kapitonas, va
dinamas “taikdariu” dėl taiky
mo peštuku, areštuotas kalti
nant sumušus vieną taikomųjų.

Aido Choro Nariams
GERBIAMI CHORISTAI: 

šio penktadienio vakarą, rug
pjūčio (Aug.) 25-tą, visi bū
kite pamokose, nes sekmadie
nį vykstame busu į LDS pik
niką, Cranford, N. J. Nebuvę 
pamokose, negausite įžangos 
tikietų ir gal buse vietos ne
bus. Busas išeis nuo “Laisves” 
(ofiso) sekmadienį, 12 vai. 
dieną.

Be to, turime ’prisirengti 
dainas, kurias dainuosime sek
madienį ir už savaitės, rugs. 
3-čią, Philadelphijoj.

Aido Koresp. G. K.

BUDŽETE NUMATOMA
TILTO PATAISOS

Viešųjų darbų budžete se
kamiems penkiems metams 
pasiūlyta skirt $15,500,000 
pataisoms Brooklyno Tilto. 
Norima praplėst, padaryt ke
lius 6 mašinom eit greta vie
ton dabar esamo kelio ketu
riom mašinom, taipgi padau- 
gint išvažiavimo ruožus abie
juose galuose tilto.

Bakanausku 25 m. Vedybų 
Sukaktis

Anelei ir Vaclovui Baka- 
nauskams, gyvenantiems 799 
Knickerbocker Ave., Ridge- 
woode, jų sidabrinių vestuvių 
sukakties proga, draugai per
eitą šeštadienį surengė puikią 
siurprizo puotą.

Puota įvyko šapolo ir Vai- 
ginio salėje, kampe Thames 
ir Varric Sts., Brooklyne. 
Puotą rengti daugiausiai dir
bo: Jasaičiai, Bernotai ir 
Smaidžiunai. Bakanauskams 
piršliavo Juozas šapolas, ku
ris pasižymėjo ir gražiu sve
čių pavaišinimu. Svočia Smai- 
džiūnienė parūpino puikų tor
tą, kuris vestuvių stalą gra
žiai papuošė.

Šeimininkavo Bernotienė ir 
Vyšniauskienė, padedant Ja
saitienei.

žmonių dalyvavo per 160. 
Jų tarpe atvyko ir Bakanaus- 
ko brolis Karolis iš Connec
ticut.

Dabar Vaclovas ir Anelė 
Bakanauskai dėkoja: rengė
jams, svotams, šeimininkėms 
ir visiems į puotą atsilankiu
siems. Jiems malonu dar nuo
širdžiau dėkoti, kad puota 
įvyko tokiam karštam ore, o 
jų draugai to nebojo, bet dir
bo ir dalyvavo — Bakanaus- 
kus palinksminti ir jų svarbią 
sukaktį atžymėti.

J. Valaitis.

LIET. STYGŲ ORKESTRUS 
NARIAMS PRIMINIMAS

Pamokos įvyksta kas ket
virtadienio vakarą, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo žemutine j 
svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 8 vai. 

< G. Klimas.

Komunistai Pradėjo 
Finansinį Vajų

Šio pirmadienio ir antradie
nio mitinguose komunistai 
pradėjo finansinį vajų, ku
riame siekiama šioj valstijoj 
sukelt $250,000 organizavimo 
ir švietimo reikalams. Komu
nistai pasidalino, virš 25,000 
dešimtukams taupint bankų, į 
kuriuos prašys simpatikus dėt 
išgalimus dešimtukus ir patys 
dės sulyg išgale.

Vxajus tęsis per 100 dienų. 
Kitais metais tęsdavosi po 5 
ir 6 mėnesius. Partijai au
gant, jos įtakai stiprėjant, ir 
finansiniai vajai darosi leng
vesni, tačiau jiems dar vis rei
kia ir visada reikės gerųjų rė
mėjų širdingiausios paramos, 
o pačių partijiečių pasidar
bavimo.
Komunistai Gelbsti Visiems, 
Visi Pagelbės Komunistams

Draugas Amteris, aiškinda
mas vajaus reikalą, pareiškė, 
kad komunistai savo veikla 
gelbėjo darbininkams, profe
sionalams ir smulkiesiems biz
nieriams išgaut milionus do
lerių valdžios pašalpomis ir 
algų pakėlimais. Jis įsitikinęs, 
jog visi pažangūs žmonės pa
gelbės partijai, kad ji galėtų 
toliau tęst savo darbą už na
mų statybos programą, val
džios kontrolę baękų ir kre
ditų, taipgi valdžios nuosavy
bėn perėmimą gelžkelių. Tie, 
sako Amteris, yra reikalingi 
žingsniai ekonominiam atsi
būdavo! imui, kaip . lygiai įr 
žingsniai sutraukyt Wall Stry- 
to ekonominius retežius ir ne- 
daleist jam pilnai užgrobt po
litinę galią 1940 metais.
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Policistas Wm. Hayes apalpo 
nuo karščio diriguodamas tra- 
fiką prie E. 37 St. ir Glenwood 
Rd., sekmadienį.

Farmeriai Myli Skaityt 
“Laisvę”

Architektą Symposiumas 
Pasaulio Parodoj

žymieji šios šalies architek
tai dalyvaus ir kalbės šios ša
lies architektų symposiume 
Pasaulio Parodoj rugsėjo 16 
d., kada Architektų, Inžinie
rių, Chemikų ir Technikų Fe
deracija čionai turės savo 
dieną. Dr. Lewis K. Down
ing, Howard Universiteto Ar
chitektūros ir Inžinerijos Mo
kyklos vedėjas bus vienu iš 
eilės žymiųjų kalbėtojų.

Tos srities darbuotojai ren
giasi atvykt specialiais busais 
iš Philadelphijos, Bostono, 
Pittsburgh o, Baltimorės ir 
Washington©.

Pabaigoje pereitos savaitės 
New Yorke lankėsi Simonas 
Sand eras iš Marlboro, N. Y. 
Porą dienu praleido Pasauli
nėje Parodoje. Daug ten ap
ėjo ir daug matė, bet labiau
sia jį interesavo Sovietų Pavi- 
lionas.

Drg. Sanderas taipgi ap
lankė ' ir “Laisvės” įstaigą. 
Apžiūrėjęs mašineriją, paau
kojo $1.00 velydamas gero 
pasisekimo savo dienraščiui.

Drg. S. Sanderas iš jaunų 
dienu buvo mainiervs. o da
bar yra farmervs. Dirbdamas 
mainose ir t$ąbar ant far- 
mos jis kiėkvie.ną dieną iš
tisai per$kąito “Laisvę.” Kad 
ir kažirtkaip sunktai ari ilgai 
dirbo nėr diena, vakare nei- 
na gulti pakol neperskaito 
savo dienraštį. Todėl jis ir 
ant farmos gyvendamas žino, 
kas dedasi miestuose ir visa
me pasaulyje.

Jiems Sulijo Atostogas ;
Iš Brattleboro, Vt., kelyje į 

White Mountains, kur jis su 
grupe kitu draugų išvyko pra
leist savaite atostogų, d. Bim
ba rašo: “Pila kaip iš viedro. 
O sako, kad iki šiol lietaus 
visai nebuvo.
.“Geriausi linkėjimai vi- 

t,am “L.” štabui ir visiems 
laisviečiams.”

Draugas G. Kuraitis, “Lais
vos” išvežiotojas, atostogauja 
ramie. Sako, reikia pirmiau
sia pamatyt Pas. Parodą ir 
pažint savo miestą. • •

Great Necke sulaikyta 3 
”vrai, visi iš Brooklyn©, nuo
žiūroj, kad jie bandę apvog-

, ti Glen Cove auksorių

Reikalinga Nakvynių
Tik pora savaičių liko iki 

Lietuvių Moterų Seimo. Kol 
kas dar neturime pakanka
mai nakvynių Seimo atsto
vėms.

Jei kas galite priimti apsi
nakvoti vieną ar daugiau at
stovių, prašom pranešti Sei
mo Komiteto narėms arba 
Nakvynių Parūpinimo Komisi
jai, A. Depsienei arba O. Vi- 
sockienei. Taipgi galima pa
skambinti “Laisvės” ofisui, 
STAGG 2-3878, ir prašyti d. 
Kavaliauskaitės užrašyt jūsų 
pranešimą.

New Yorko valstijos nedar
bo apdraudų fondas per lie
pos mėnesį išmokėjo 605,441 
atskirus čekius, kurių bendra 
suma yra $7,750,095.

“PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Antano 

Matulevičiaus. Apie 2 metai atgal 
gyveno New York City, rašiau laiš
kus, bet atsakymo negavau. Mel
džiu jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra praneškite man šiuo 
antrašu: Emile (Vaikšnoraite) Šeš
tokienė, 835 Middle St., N. Brad
dock, Pa.

pūblič~n6tFčes
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
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 displaying and or vending 
same. (192-209)

Pirmadienis buvo • antra 
karščiausia diena šių metų ir 
antra visuos žinomuose re
korduose tai dienai, termo
metras rodė 91-na laipsnį. 
Karščiausia šių metų buvo ge
gužės 31-ma, o karščiausia 
rugpjūčio 21-ma buvo 1937 
metais.

SUSIRINKIMAI
/ BROOKLYN, N .Y.
Kriaučių Unijos, 54 Skyriaus mė

nesinis susirinkimas įvyks rugpjūčio 
23 d., 7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. — C. Nečiun- 
skas, Sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namo prižiūrėtojaus 

pagelbininko (Superintendent’s hel
per), gaus kambarį ir valgį. Alga 
$15.00 į mėnesį. Darbas per ištisą 
metą. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis, sekančiu antrašu: 102 
E. 114th St., New York City, N. Y. 
(Apt. 3). (196-198)
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
I____________1 ..—Tg

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 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., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų ANO 
'auorA 

Fairview Restaurant & Bar

arti Corona entrance i fūrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

Vieta mašinom pastatyt, fil ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dlnko, arti Corona entrance i forus.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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IGNAS SUTKUS1

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tjk šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
49Ž Grand St., Brooklyn, N. Y.

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminiu 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!
Overkautai vertės $20.00, dabar..Siūtai

Siūtai

ar

ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

$14.50
$16.50

Overkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS' SONS
t

670 Grand St., cor. Manhattan Ave
Brooklyn, N. Y.

Siūtai ar

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

I

301 Grand Street Telefoną.
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

Telephone: Havemeyer 9-9115
■f į




