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Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Čikagoje užsidarė vienas 
Ilearsto laikraštis, “Herald 
and Examiner.” Jis išleidinė- 
jo rytmečiais. Dabar tame 
mieste pasiliko tik vienas ka
pitalistinis didelis rytinis dien
raštis — “Chicago Tribune.”

Bet Hęarstas Čikagoje turi 
dar vieną dienraštį — vakari
nį—, kuris dabar vadinsis 
“The Herald-American.”
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Taigi Ilearsto laikraštine 
imperija po biskio siaurėja,— 
traška ir braška. Jo laikraš
čiai vienas po kito užsidaro, 
nes žmonės atsisako skaityti 
dėl jų reakcinės pro-fašistinės 
politikos.

Čikagoje dar vis tebesitęsia 
dirbančių Ilearsto laikraš
čiams laikraštininkų streikas. 
Be abejo, šis streikas buvo 
viena užsidarymo šio dienraš
čio priežastimi. Ilearstui, mat, 
geriau laikraštį užsmaugti, 
negu išpildyti darbininkui tei
sėtus reikalavimus.

SUSIRINKO SOVIETU P4RLAMENT4S
ANGLIJA ATMETĖ HITLERIO REIK A-j Earl Browder Kalbės Į Lotynų Amerikos Šalys 
LAVIMA PASITRAUKTI NUO LENKIJOS l>w “I{(,0SCTclto MtJ1?Per Radio už Roosevelt© Politiką

SOVIETŲ PARLAMENTAS SVARSTYS 
NEPUOLIMO SUTARTĮ SU VOKIETIJA

Yra žmonių, kurie dar tik 
vakar Lenkiją visaip niekino. 
Bet kadangi tie žmonės labai 
neapkenčia Sovietų Sąjungos, 
tai dabar jie Lenkiją garbina, 

č o smerkia Sovietų Sąjungą, 
kam ši neina Lenkijos ginti!

“Pamiršta” jie. kad Lenki
ja niekad neprašė Sovietų pa
galbos. Daugiau: ji net prie
šinasi tam. Priešinasi tam ir 
Chamberlainas ir Daladieras.

Pagaliau, ar pagalvojo tie 
žmonės, kad Lenkijos valdžia 
(aišku, ne liaudis) visuomet 
siuto prieš Sovietus. Tik pa- 

'4 ♦f.staruoiu laiku, kai naziškoji 
Vokietija pradėjo ginklais jai 
grąsinti, Varšavos valdžios 
nuotaika linkui Sovietų Sąjun
gos sušvelnėjo.

Dabartinė Lenkija yra An
glims ir Franciios padarinvs, 
—Versailės taikos sutarties 
produktas. “Stipri” Lenkija 
buvo įsteigta kovai prieš So
vietu Sąjungą.—barjerai, ku
ri saugotu “Vakaru civilizaci
ja” nuo komunizmo. Tam tik
slui Anglijos ir Franciios no
nai padėio Lenkijai našigrob
ti dali Ukrainos, dali Balta
rusi ios. dali Lietuvos ir 
Vokietijos, kad padarius 
“galingą.”

Dabar Chamberlainas 
Daladieriu nori Lenkiją
duoti Vokietijai. Jeigu jie jos 
neparduos, tai bus dėka’ tik 
tam, kad Sovietai, padaryda
mi nepuolimo sutarti su Vo
kietija. juos labai numaskavo 
pasaulio žmonių akyse.

dali 
ją

su
par-

dare

Taigi Sovietu Sąjungą nei
ma jokios moralės atsakomy
bės už tai. ka daro Chamber- 
lainai, Daladierai, Beckai ir 
Ko.

Sovietu vyriausvbė
viską stipriam taikos frontui 
sukurti, kuris būtu be karo 
suvaldęs agresorius. Deja, 
jos pastangos vaisiu nedavė 
todėl, kad Chamberlainams ir 
Daladierams sumušimas fašiz
mo nerūpi: jiems norisi kuo- 
veikiausiai matyt sumuštą So
vietų Sąjungą.

Rugsėjo 1 d. Čikagoje pra
sidės USA Komunistu Partijos 
atstovų konferencija arba 
plenumas. Ta diena, mat, su
kaks lygiai 20 metu kai bu
vo įkurta USA Komunistų 
Partija.

Kadangi ši partija buvo i- 
kurta Čikagoje, todėl ir, ple
numas ten bus laikomas tam 
įvykiui paminėti.

Beje, paminėtąją dieną į- 
vyks milžiniškas masinis mi
tingas didžiajam Čikagos Sta-

Londonas.— Anglijos ka-llys pilnai pasiruošusios ka
binetas oficialiai apsvarstė 
Hitlerio reikalavimus ir 
juos atmetė. Anglija atsisa
ko sutraukyti ryšius su 
Lenkija, ko taip griežtai 
reikalavo Hitleris. Taipgi 
Chamberlaino kabinetas ne
prižada Hitleriui, kad jis 
bandys priversti Lenkiją 
padaryti nusileidimus Vo-

Šitą Anglijos kabineto 
pareiškimą tuojau orlaiviu 
nunešė Berlynan Anglijos 
ambasadorius ponas Hen
derson. Sakoma, kad Hitle
ris pranešimą aplaikė ir 
galvoja, ką čia dabar dary
ti.

Nors visos didžiosios ša-

rui, tačiau nemanoma, kad 
tuojau karas kils, nes Hit
leris kol kas neišdrįsta pa
daryti karinį žygį prieš 
Lenkiją dėl Danzigo ir Ko
ridoriaus.

Berlynas. — Hitleris pa
siuntė Francijos premjerui 
laišką, kuriame jau reika
lauja iš Lenkijos ne tik 
Danzigo, bet ir viso Kori
doriaus. Grūmoja kraujo 
praliejimu, jeigu jo reika
lavimas , nebus išpildytas. 
Reikalauja, kad Franci j a 
priverstų Lenkiją pasiduot.

London. — Amerikiečiai 
tūkstančiais plaukia namo 
iš Europos.

New York. — Komunis
tų Partijos sekretorius Earl 
Browder vėl kalbės per ra
dio ir aiškins tarptautinę si
tuaciją ir komunistų pozi
ciją. Jis kalbės šiandien, 
tai yra, rugpjūčio 30 d., 
tarpe 9 ir 9:15 vai. vakare 
iš stoties WINS (1180 ki
locycles). Jo prakalba bus 
išnešiota po visą Ameriką, 
nuo vieno vandenyno iki ki
to.

Washington. — Ecuador 
r e s p u b 1 i k os prezidentas 
Narvaez prisiuntė užgyri- 
mą prezidento Roosevelto 
vedamai taikos politikai. 
Dėl to spėjama, kad ir kitos 
Centralinės Amerikos ir 
Pietų Amerikos respublikos 
palaikys Rooseveltą. Tai 
susidarytų didelė jėgą už 
taiką.

Anglijos Darbininkai Smarkiai Subruzdo 
Prieš Chamberlainą, Šaukia Rezignuot

LENKIJOS VALDŽIA UŽGINČIJA VOKIE
ČIU DAROMUS PIKTUS KALTINIMUS 

' • a—----------
Varšava. — Lenkijos Už

sienio Reikalų Ministerija 
išleido pareiškimą dėl na- 
zių vedamos piktos propa
gandos apie kokį ten tero
rą prieš vokiečius Lenkijoj. 
Ne tik Vokietijos spauda, 
bet ir valdininkai, prade
dant Hitleriu, pradėjo vi
sur šaukti, būk Lenkijoj 
esą baisiai persekiojami ir 
terorizuojami vokiečiai.

Lenkijos valdžia sako, jog 
tuose kaltinimuose nėra nei 
krislelio teisybės, jog tai 
yra nazių valdžios blofas 
sukėlimui pasaulio opinijos 
prieš Lenkiją. Tai esanti 
propaganda paruošimui 
karo.

P a v y z d ž iui, Vokietijos 
•spauda skelbia, būk prie 
Lodziaus miesto buvę nužu
dyta 24 vokiečiai, prie Biel- 
sko aštuoni vokiečiai ir tt. 
Vokiečiai esą .gaudomi ir, 
romijami, kemšami į kon-l 
centracijos stovyklas ir tam 
panašiai. Lenkijos valdžia 
sako, jog tai yra pikti pra
simanymai, neparemti T: nei 
vienu faktu.

Sugriuvo Japonijos Ka
binetas, Mainys Politiką

Tokio. — Japonijos kabi
netas, vadovaujamas prem
jero Hiranuma, rezignavo, 
kaipo pasekmė Sovietų Są
jungos ir Vokietijos nepuo
limo sutarties. Dabar kara
lius pašaukė generolą Abe 
sudaryti naują kabinetą.

Numatoma, kad naujasis 
kabinetas bus prielankus 
Anglijai, o senasis kabine
tas visados tursinos prieš 
Vokietiją ir Italiją. Jei taip 
•atsitiktų, tai Japonai visai 
pasitrauktų nuo taip vadi
namos “ašies.”

Londonas. —. Labai daug 
Anglijos darbininkų organi
zacijų smerkia Chamberlai- 
no politiką, reikalauja jo 
kabinetą pasitraukti ir tuo
jau sudaryti taikos sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Štai 
didžiulio fabriko Rodenside 
Engineering Works orga
nizuoti darbininkai priėmė 

‘rezoliuciją, smerkiančią sa
vo valdžią ir pilnai užgi
nančią Sovietų Sąjungos 
politiką ii?:£”darymą nepuo
limo sutarties su Vokietija.

0 South Wales Miners Fe
derations Pild. Komitetas 
reikalauja, kad valdžia tuo
jau pasirašytų taikos paktą 
su Sovietų Sąjunga.

Paryžius. — Francijos 
premjeras Daladier pasiūlė 
Hitleriui, kad visas susikir
timas tarpe Lenkijos ir Vo
kietijos dar būtų bandomas 
išrišti derybų keliu. Bet, 
sakoma, Hitleris pasiūlymą 
griežtai atmetė.

VOLDEMARAS SUGRĮŽO LIETUVON
Kaunas. — Kadaise bu

vęs Antano Smetonos politi
nis kamarotas Augustinas 
Voldemaras gavo leidimą 
sugrįžti Lietuvon. Jis jau 
pribuvo į Kybartus.

Voldemaras buvo ištrem
tas iš Lietuvos 1938 metų 
vasario mėnesį po išsėdėji-
mo tūlo laiko kalėjime. O davimą Hitleriui.

dvyliką metų kalėti jis bu
vo nuteistas už padarymą 
suokalbio nuversti Smeto
nos .valdžią.

Voldemaras yra aiškus 
Vokietijos šalininkas ir bi
joma, kad dabar jis vėl su 
savo pasekėjais padidins 
kampaniją už Lietuvos par-

W. Green Atsišaukia į 
Vokietijos Darbininkus

Washingtonas. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas William 
padarė atsišaukimą 
kieti jos darbininkus, 
šaukia Vokietijos
žmones neremti Hitlerio ve
damos karinės politikos, ne
padėti jam sukurti naują 
pasaulinį gaisrą.

Green 
į Vo- 
JTisai 

darbo

Extra!

PARYŽIUS. — Policija 
ir slapti agentai padarė už
puolimus ant Komunistų 
Partijos centrų Paryžiuje 
ir provincijos miestuose. 
Prasidėjo bjauri reakcija 
prieš revoliucinį judėjimą. 
Komunistų laikraščiai už
daryti;

PARYŽIUS. — Du tūks
tančiai amerikonų padavė 
reikalavimą Jungtinių Vals
tijų a m b a s a d o r i ui, kad 
jiems parūpintų kelionę 
mo. Jie negauna laivų 
grįžimui.

LONDONAS. — Premje
ras Chamberlain pareiškė 
parlamente, kad Anglijos 
atsakymas Hitleriui yra pa
skutinis, galutinas, kad An
glija griežtai laikysis su
tarties su Lenkija ir kad 
nuo Lenkijos priklauso, 
kaip ji gins savo nepriklau
somybę. Jis nurodė, kad ka
ro pavojus labai didelis ir 
kad Anglijos kariuomenė 
paruošta bet kuriam įvy
kiui.

Francijos Valdžia 
Uždėjo Cenzūrą

na- 
su-

BERLYNAS. — Visoje 
Vokietijoje už jokius pini
gus nieko negalima gauti 
pirkti, jeigu neturi specia- 
lės leidimo kortos.

diume, kur telpa 25,000 žmo
nių.

Atrodo, jog tai bus nepa
prasta celebracija, kokios či- 
kagiečiai dar nebuvo matę.

ka-Varšava. — Lenkijos 
riuomenė kasa apkasus prie 
Danzigo ir K o r i d o r i uje. 
Laukia bile valandą Vokie
tijos užpuolimo.

DANZIG. — Du tūkstan
čiai žydų randasi didžiau
sioje baimėje. Jie bijosi hit
lerininkų pogromų.

Worker” gavo nuo Western 
Union Telegraph kompani
jos pranešimą, jog visos ži
nios, siunčiamos Francijon 
telegrama, yra griežtai cen
zūruojamos Francijos vai-’ 
džios. Franciją pasiekia tik 
tokios telegramos, kurias, 
Francijos valdžios agentai 
perleidžia.

V A Rš AVA. — Lenkų 
spauda spėja, kad Hitlerio 
armija pradės karą prieš 
Lenkiją per Sileziją. Tikis 
už dienos kitos gauti galu
tiną Hitlerio nuosprendį.

Buffalo, N. Y. — Tūlas 
Brock, 43 metų amžiaus, 
tapo sugautas nusukęs Še
rų už $25,000. Nubaustas 
tik nuo dviejų iki keturių 
metų kalėjimo.

Maskva. — Čionai Krem
liaus Didžiajam Palociuje 
pradėjo savo sesijas Sovie
tų Sąjungos skaitlingas 
parlamentas. Suplaukė dele
gatai iš visų didžiulės šalies 
kampų. Iš tolimų kraštų de
legatai pribuvo Maskvon 
orlaiviais.

Sovietų Sąjungos parla
mentas susideda iš dviejų 
butų, būtent, Aukščiausio 
SSRS Sovieto ir SSRS Tau
tų Sovieto.

Aukščiausio Sovieto posė
džius atidarė pirmininkas 
Andrejevas ir perskaitė 
dienotvarkį, kuris susideda 
iš trijų svarbiausių punktų, 
būtent: 1) Naujas įstaty
mas dėl žemės ūkio mokes- jinai negalioja, neveikia.

čių, 2) įstatymas dėl mili- 
tarinės tarnybos ir 3) už
tvirtinimas nepuolimo su
tarties su Vokietija.

Parlamentas laikys posė
džius keletą dienų ir visus 
šituos punktus rimtai ap
svarstys.

Diplomatai ir užsienio 
spaudos atstovai nesupran
ta ir spekuliuoja, kodėl pa
tvirtinimas sutarties su Vo
kietija padėta į paskutinę 
vietą dienotvarkyje. Tas 
reiškia, kad patvirtinimas 
sutarties atidėtas kelioms 
dienoms. Gi pakol Sovietų 
Sąjungos parlamentas šitos 
sutarties nepatvirtina, tol

ANGLIJOS, LENKIJOS ir FRANCIJOS 
DIPLOMATAI LAIKO PASITARIMUS 

---------------------------------a .

Kunigas Nužudė Savo 
Dukterį Dėl Apdraudos

Camden, N. J. — Kuni
gas Dworecki prisipažino, 
kad jis pasamdė žmogžudį 
nugalabinti savo 18 metų 
dukterį Vandą. O tos bjau
rios žmogžudystės priežas
tis buvo, tai $2,695 apdrau- 
da. Merginos lavonas tapo 
atrastas dar rugpjūčio 8 
dieną laukuose prie mažo 
takelio.

Policija suareštavo taip
gi Peter Schewchuk, 21 me
tų, kuris pirmiau pas tą 
protestonų kunigą gyveno 
ant “burdo.” Kunigas sako, 
kad jis sumokėjo Schewchu- 
kui $100 už nužudymą jo 
dukters. Suareštuotas ir tū
las Rocca, philadelphietis. 
Jis1 irgi kaltinamas dalyva
vime žmogžudystėje.

Paryžius. — Eina beveik 
nuolatiniai pasitarimai An
glijos ir Lenkijos diploma
tinių atstovų su Francijos 
premjeru Daladier ir užsie
nio reikalų ministeriu po
nu Bonnet.

Francijos valdžia uždėjo 
cenzūrą ant Francijos spau
dos ir radio. Taipgi griežtai 
uždrausta išvešti iš Franci
jos nutrauktus paveikslus. 
Užsienio spaudos korespon
dentai negali išsiųsti jokių 
raštų savo laikraščiams be 
cenzoriaus leidimo.

Valdžia ragina paryžie
čius apleisti miestą ir apsi
gyventi kur nors kitur. Nes 
jeigu kiltų karas, tai Vo
kiečiai atsiųstu orlaivius ir 
bandytų Paryžių paversti į 
griuvėsius. Tūkstančiai pa
ryžiečių palieka namus ir 
nešdinasi į saugesnes vie
tas.

Kapitalistinė Spauda Turi Padarius Suo
kalbį Prieš Sov. Sąjungos Taikos Politiką

Dabar jau aišku, kad ka
pitalistine spauda sudarė 
suokalbį prieš Sovietų Są
jungą. Ji Sovietus bjauriau
siai juodina dėl nepuolimo 
sutarties su Vokietija, bet
gi Sovietų vadų ryškini
mus tos politikos nukniau
kia. Be galo svarbų pra
nešimą, kurį padarė marša
las Vorošilovas apie milita- 
rines derybas su Franci j a 
ir Anglija, kapitalistų laik
raščiai arba visai pamiršo, 
arba jo kąsnelius įkišo ten,

Pavyzdžiui, New York 
“Times” to pranešimo ma
žas ištraukas įdėjo tiktai 
ant 28 puslapio pereitą sek
madienį.

Komunistų “Daily Work
er” atkreipia Amerikos 
žmonių atydą į šitą kapita
listų spaudos suokalbį prieš 
socialistinę šalį.

ORAS

Brooklyno apylinkėj 
kur skaitytojai nepastebėtų, lietaus su pertraukomis.

bits
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Lenkija, o ir Franci ja ir Anglija.
Tas ir parode Sovietų vyriausybei, kad 

Chamberlainas ir Daladier ir Beckas tu-
ri visai ką kitą galvoj, o ne tarptautinį 
fašizmą' sumušti.

Tuomet Sovietai pasirašė nepuolimo 
sutartį su Vokietija. Jeigu Lenkijai, pa
sak Chamberlaino, Daladiero ir Becko, 
rūpi gauti iš Sovietų tik žaliosios me
džiagos, tai ji tą lengvai gali gauti ir 
be militarinės sutarties su Anglija ir 
Franci j a.

Jubilejaus Minėjimas Yuskauskas, Baltimore, 
Md.; P. Ruseckiene, Scran
ton, Pa. ir A. Matulis, Jer-
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• Svarbus Faktų Viešumon
Iškėlimas

Vakar dienos “Laisvoje” draugai skai
tytojai, be abejo, bus skaitę SSSR apsi
gynimo komisaro Vorošilovo pasikalbė
jimų su spaudos korespondentais. Be kit
ko, ten randame:

“Klausimas: Ar tose derybose buvo 
diskusuojama Lenkijai pagalba formoje 
žaliosios medžiagos ir karo reikmenų?

“Vorošilovas: Ne, nebuvo diskusuoja
ma. Pagalba su žaliadaikčiais ir karo 
reikmenimis yra prekybos dalykas. Tam 
gi nereikia tarpsavinės pagalbos sutar
ties, jau nekalbant apie militarinę su
tartį. Lenkija tuos daiktus ir taip gali 
gauti.

“Jungtinės Valstijos, kaip ir eilė kitų 
valstybių, neturi nei tarpsavinės pagal
bos, nei militarinės sutarties su Japoni
ja, tačiau per du metu jinai parduoda 
Japonijai žaliąją medžiagą ir karo reik
menis, nežiūrint to, kad Japonija veda 
karą prieš Chiniją.

“Derybos ėjo dėl pagalbos kariuome
ne, o ne žaliąja medžiaga ir karo reik
menimis.”

Šis dalykas—labai svarbus dalykas. 
Sovietų Sąjungos priešai dar ir šiandien 
skelbia, būk, girdi, jei karas tarp Vo
kietijos ir Lenkijos iškiltų, tai Sovietų 
Sąjunga gelbėtų Vokietijai žaliaja me
džiaga, o Lenkija nieko negautų.

Tai didžiausia netiesa. Lenkija ir šian
dien gabenasi iš Sovietų Sąjungos visko, 
ko jai reikia. Karo metu ji žaliosios me
džiagos gautų iš ten užtenkamai, kaip 
gauna iki šiol, kadangi ji turi padariusi 
su Sovietų Sąjunga .prekybos ir nepuo
limo sutartį,—tokią pačią, kaip kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos.

Sovietų Sąjungai rūpėjo kas kita: jai 
rūpėjo, kad, jei karas tarpe Lenkijos ir 
Vokietijos iškiltų, kad ji galėtų eiti su 
agresorium į karą visomis jėgomis. Tam 
reikalinga teritorija,—Lenkijos teritori
ja,—iš kurios galėtų ji savo armiją pa
statyti (panašiai, kaip Anglija ir Fran- 
cija darė per pereitą pasaulinį karą 
Francijoj). Deja, su tuo nesutiko ne tik

Žinios iš Lietuvos
Kiek Gyvulių Lietuvoj

Kaunas. — Centralinis Sta
tistikos Biuras paskelbė, kad 
per paskutiniuosius metus 
Lietuvoje gyvulių ir paukščių 
yra dar padaugėję. Viso šiuo 
metu Lietuvoje yra per 520,- 
000 arklių, per 1,100,000 gal
vijų, per 1,220.000 avių, per 
1,117,000 kiaulių, apie 2,- 
000,000 vištų ir 858,000 žąsų.

Klaipėda. — Kadangi Klai
pėdos krašto seimelyje lietu
viai turėjo net 12 atstovų, da
bar išleistas parėdymas, ku
riuo Klaipėdos miestas bus 
valdomas priskirtų partijos 
nurodymais pareigūnų.—Rug
pjūčio ,3 d. išleistas parėdy
mas, kuriuo visi moksleiviai— 
abiejų lyčių ir visi asmenys, 
kurie neturi pastovaus užsiė- 
mifno, mobilizuojami į dar
bus, nes reikia pavaduoti mo
bilizuotus pratimams ir į ma
nevrus atsarginius.

Brailsfordo Žodis
Iš Londono pranešama, kad žymus 

Anglijos socialistas, H. N. Brailsford, 
parašė straipsnį spaudai, smerkdamas 
Chamberlainą dėl .to, kad jis nesirūpino 
padarymu sutarties su Sovietais. Brails
fordo nuomone, Sovietai kitaip ir nega
lėjo padaryti, kaip tik taip, kaip padarė.
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Gerai, kad randasi .tarpe socialistų to

kių žmonių, kurie į dalykus žiūri objek
tyviau. Pas lietuvius “Keleivis” padarė 
kaip tik tokį pareiškimą, kokį padarė 
Brailsfordas. Bet už tai “Naujienos” sa
vo anti-so vie tines melodijas tebetraukia 
prakaituodamos.

Atstatymo Bendrovė Teisme
Adv. Jurgėla praneša, kad grupė Lie

tuvos Atstatymo Bendrovės šėrininkų 
patraukė teisman tūlus’ Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės viršininkus, pp. A. B. 
Strimaitį, A. S. Trečioką ir kitus. Savo 
pareiškime spaudai, p. Jurgėla įdeda vi
są litaniją griekų, kuriuos tūli ponai pa
pildė toje bendrovėje.

Prieš kiek’ laiko, kaip žinia, paminėto
ji bendrovė buvo nutarta likviduoti, ta
čiau, kol dar pinigų yra, matyt, tie ponai 
nesiruošia šėrininkų nutarimą gyveni- 
man vykinti. Gal būt šis tūlų šėrininkų 
pasimojimas ir tūlų dalykų viešumon iš
kėlimas privers juos ką nors daryti su 
turtu, sudėtu daugybės Amerikos lietu
vių,—daugiausiai darbo žmonių.

Adv. Jurgėlos pareiškimą mes išspaus
dinsime “Laisvėje,” kad žmonės galėtų 
kiek tiek pamatyti tų šposų, koki buvo 
atlikdinėjami už bendrovės uždangos.

Susimaišo
Kai tik pasaulinėje arba nacionalinė

je plotmėje iškyla kokia nors staigme
na, koks nors svarbesnis įvykis, tai ne
mažai gan gerų žmonių, nesuprasdami 
tikrosios padėties esmės, imdami viską 
ant greitųjų, ima ir susimaišo. Panašiai 
dabar įvyko su tūlais liberalais. Saky
sim, toks Heywood Broun, bei tūli žmo
nės iš “New Republic” ir “The Nation” 
(liberalų savaitraščiai) ėmė ir susimaišė' 
dėl Sovietų Sąjungos-Vokietijos nepuoli
mo sutarties padarymo.

Aišku, daug kaltint tuos žmones, kad 
jie, neįmatydami dalykų esmes, pana
šiai padaro, negalima. Reikia žinoti, jog 
tai ne pirmas toks jų susimaišymas. 
Daugeliu atvejų jie panašiai yra pada
rę praeityj. Mes manome, jog ir šiuo me
tu, kai dalykų padėtis ūkanas išsklaidys, 
jie atsigriebs ir vėl atsistos į geras yė- 
žes. I XU

Su pirma diena rugsėjo- 
Sept. prasideda minėjimas 
dienraščio “Laisvės” 20 m. 
Jubilejaus. Visą mėnesį tu
rime darbuotis, kad gauti 
dienraščiui kuodaugiausia 
naujų skaitytojų; gauti 
“Laisvės” bendrovei dau
giau d a 1 i n inkų-šėrininkų. 
Už $10 galima tapti “Lais
vės” leidėju bei savininku; 
rinkti aukas užtikrinimui 
“Laisvei” ilgų metų pasilai- 
kymo dienraščiu.

Prašome visų skaitytojų, 
kurių prenumerata yra pa
sibaigusi, tuojau atsinaujin
ti. Minektin “Laisves” 20 
metų Jubilejų pilnai užsi
mokėję.

Visų kolonijų prašome ką 
nors surengti “Laisvės” 
naudai rugsėjo mėnesį, kuo
mi nors materialiai parem
ti ]savo dienraštį.

Visu rugsėjo mėnesiu or
ganizacijos, biznieriai ir as-' 
menys privalo sveikinti sa
vo dienraštį Jubilėjum. Biz
nieriai yra prašomi pasi
skelbti savo biznius. Nau
da bus jums ir jūsų dien
raščiui. Prašome visų 
“Laisvės” platintojų ir rė
mėjų aplankyti biznierius 
ir profesionalus ir paprašyt 
jų pasiskelbti. O kurie biz
nieriai ir profesionalai ne
sulaukiate asmeniško pa- 
prašymo pasiskelbti, kreip
kitės patys į “Laisvės” Ad
min i s traciją, nurodydami 
kaip norėtumėte pasiskelb
ti, o mes mielai suteiksime 
jums visas informacijas.

Materialės paramos šiuo- 
mi kartu gavome nuo se
kau čių organizacijų ir 
draugų: Pelnas nuo spau
dos pikniko Detroite, per N. 
Astrauskienę, $50.00. J. 
Weiss, Brooklyn, N. Y., 
$5.00. Po $4.50: Ona Ži
linskaitė, Lawrence, Mass, 
ir J. Zaveckas, Perth Am
boy, N. J. A. Kazlauskas, 
Irvington, N. J. $3.00. Mrs. 
Katinas, Easton, Pa., $2.00. 
J. Amutis, Worcester, Mass. 
$1.50.

Po $1.00: A. Zavišius, J. 
B. Paserskis ir J. Kreivėnas 
iš Jersey City, N. J. P. Urbo
nas, Ashland, Pa., H. Ku
dirkienė, Hillside, N. J., K. 
Mockus, Brooklyn, N. Y., 
Jonas Kuzis, Cochesett, 
Mass., Geo. Mikitas, Ro
chester, N. Y., Amelia Gal- 
gauskas, Betty Ktasauskas, 
Norwood, Mass., Juozas 
Vikšris, New York City, N. 
Y., V. Globich, Wilkes Bar

re, Pa., V. Saudargas, In
kerman, Pa., August Hintz, 
Brooklyn, N. Y., J. Cibcrką, 
Far Rockaway, N. Y. ir F. 
Balčiauskas, Niagara Falls, 
N. Y.

Draugas iš Newarko 60c. 
Po 50c: F. Imbrose, Port 
Arthur, Canada; A. Stanys, 
Bridgeport, Conn; Frank 
Jokūbaitis, Putnam, Conn.; 
J. Kalweit, Higganu, Conn.; 
J. Zakarevich, Phila., Pa.; 
M. A. Motuzą, Marchand, 
Canada, A. Mackonis, Ver- 
one, N. J.; J. Jasas, S. 
Windsor, Conn.; J. Noi’- 
wick, Detroit, Mich.; K.

sey City, N. J.
Po 25c: Iš Girardville, 

Pa.,—J. Mardosa, P. Križi- 
nauskas, A. Dambauskas. 
M. Skaudis 15c ir I. Rama
nauskas 10c.

N e n o rėdami skaitytojų 
apsunkinti, geroką skaičių 
vardų palikome paskelbti 
kitą dieną. Širdingai dėko
jame už gausią paramą 
dienraščiui ir esame stip
riai įsitikinę, jog “Laisvė,” 
turėdama taip skaitlingas 
mases rėmėjų, gyvuos dar 
ilgus metus ir tieks apšvie- 
tą Amerikos lietuvių išeivi
jai. z P. Buknys.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė Teisme

Čia matome judamųjų paveikslų aktorius HoIIywoode, laike jų unijos susirinkimo.

Š. m. kovo mėn. L. Atst. 
B-vės akcininkas Jonas 
Dumčius savo ir kitų akci
ninkų vardu užvedė bylą 
New Yorko Auščiausia- 
me Teisme New Yorko 
apskričiai (bylos N r. 
17065-1939) prieš pačią B- 
vę ir prieš tariamuosius 
pareigūnus: pirm. Ant. Mi
kalauską, sekr. A. B. Stri
maitį ir ižd. A. S. Trečioką.

Savo skunde ieškovas tei
gia, kad B-vė yra Delaware 
valstybės korporacija, ga
vusi leidimą daryti biznį 
New Yorko valstybėje; kad 
ji turi didelio turto, tarp 
kitko: 415 akcijų Nemuno 
B-vė j e, 2533 akcijas Ringu- 
vos B-vėje ir 2163 akcijas 
Liet. Kredito Banke; kad 
L. A. B-vė yra išpardavusi 
35,593 akcijas po 10 dol.; 
kad ilgą laiką nebuvo B-vės 
akcininkų susirinkimų, ne- 

.buvo teisėtai rinkti parei
gūnai ir akcininkams nesu
teikta jokių apyskaitų; kad 
ilgą laiką B-vė nedavė jo
kių raportų ir nemokėjo 
mokesčių Delaware ir New 
Yorko vai stybėms; kad 
akcininkai laikomi tamsoje, 
ypač dėl turto Lietuvoj; kad 
pp. Mikalauskas, Strimaitis 
ir Trečiokas dedasi esą fi
ves pareigūnai ir komisijų 
nariai, ir kad jų veiksmai yra 
priešingi B-vės čarteriui, 
įstatams, įstatymams ir ak
cininkų norams (nuo akci
ninkų šių tariamųjų parei
gūnų veiksmai slepiami); 
kad .šie atsakovai grasina, 
suokalbiauja ir leidžia aik- 
voti B-vės turtą, suderėjo 
ar tebesidera parduoti mi
nėtas akcijas Lietuvoje, 
vertas - apie 100,000 dol., 
už 28,000 dol.; kad šie veiks
mai yra akcininkų prigavi
mas; kad p. Trečiokas ren
giasi vykti Lietuvon su ne
va parduotomis akcijomis; 
kad ieškovas neturi priemo
nių teisės teisme, kad byla 
pradėta iš anksto neparei
kalavus iš B-vės tokią bylą 
pradėti, kadangi ta B-vė 
yra atsakovų kontrolėje, tie 
atsakovai yra kalti už mi
nėtus veiksmus ir butų 
bergždžias dalykas reika
lauti, kad jie patys šią by
lą pradėtų. Todėl ieškovas 
prašo teismo ' sprendimo: 
kad atsakovai A. Mikalaus
kas, A. B. Strimaitis ir A. 
S. Trečiokas butų sulaikyti 
nuo veikimo B-vės reika
lais, kad jie atsiskaitytų iš 
viso turto jų kontrolėje, iš 
visų pinigų, jų įgytų $ fi
ves, ir viso atlyginimo ir al

gų, jų gautų iš B-vės, ir kad 
B-vė apmokėtų šios bylos 
išlaidas.

Ieškovo advokatas yra 
William J. Drake (Dragū
nas), 88-02 Sutphin Blvd., 
Jamaica, N. Y.

Atsakovų vardu bylon 
stojo adv. John W. Anseli. 
Visų atsakymas yra maž
daug vienodas: pripažįsta, 
kad B-vė buvo Del. kor-ja, 
bet kad 1937 m. balandžio 
mėn. čarteris nustojo gaila
vęs dėl taksų nemokėjimo; 
išsigina, kad B-vei buvo 
leista daryti biznį New 
Yorke ir kad ji turėjo vy
riausią ir vienintelę konto
rą New Yorko mieste; pri
pažįsta (3 par.), kad B-vė 
“turėjo” minėtas Lietuvos 
akcijas, bet 5-me par. pri
pažįsta, kad nuo 1938 m. 
birželio mėn. eina derybos 
dėl pardavimo “tūlų akcijų 
už apytikriai 28,000 dol. su
mą.” Viską kitą atsako,vai 
užginčija. Abiejų šalių pa
reiškimai padaryti po prie
saika, išskiriant p. Trečio
ką, kurio vardu atsakymą 
paliudijo jo advokatas.

Š. m. rugp. 9 d. teismui! 
buvo patiektas nuspręsti 
ieškovo reikalavimas* iš
kvosti pavienius atsakovus. 
J. Dumčius savo pareiškime 
nurodė, kad bylai reikalingi 
faktai yra ypatingoje at
sakovų žinioje, išdėstė fi
ves įsikūrimo istoriją, in
korporaciją, akcijų parda
vimo vajų, kame buvo par
duota 55,761 akcija, mokant 
po 10 ir daugiau nuošimčių 
komiso agentams, jų tarpe 
ir atsakovams šioje byloje. 
Toliau jis atkreipė teismo 
dėmesį, kad iš milžiniškos 
surinktos sumos ($501,849.- 
00—jau atskaičius komisus) 
buvo padaryti abejotino po
būdžio investmentai, kurių 
nė visi yra žinomi ieškovui; 
kad neteisėtos algos ir do
vanos „buvo mokėtos pini
gais ir akcijomis atsako
vams ir kitiems, ir už ta
riamas išlaidas, per dauge
lį metų, ir tas viskas nėra 
žinoma ieškovui ir kitiems 
akcininkams. Kad B-vė per
kėlė Lietuvon $175,000.00 ir 
dalį pinigų investavo į Lie
tuvos įmones, bet visi in
vestmentai nėra žinomi ieš
kovui, išskiriant akcijas 
Nemuno, Ringuvos ir L. 
Kredito Banko b-vėse už 
59,525 dol., kurių dabartinė 
vertė yra apie 100,000 dol., 
ir kad iš likusių 115,600 
dol. niekad nebuvo atsiskai
tyta. Kad atsakovai, ypačl

A. S. Trečiokas, turi savo 
žinioje minėtas Lietuvos 
akcijas ir derasi parduoti 
jas už apie $28,000, akci
ninkų didelei skriaudai. 
Kad mažai ar nieko nėra ži
noma, kas padaryta su liku
siais Amerikoje pinigais, 
$326,849, išskiriant investa
vimą į namus 294 Eigth 
Ave. New York’e ir fabriko 
pastatą Harrison, N. J., ku
riam gręsia forklozavimas 
iš pusės b-vės, kurios parei
gūnu tarp kitko yra vienas 
atsakovų.

Toliau J. Dumčius nuro
dė, kad nuo 1916 m. ligi
1933 m. B-vė mokėdavo tak- 
šus ir siųsdavo raportus 
Delaware ’ valstybei; kad
1934 m. vasario 19 d. B-vė, 
siųsdama savo 1933 m. ra
portą, prikergė savo sekr. 
Strimaičio pareiškimą, kad 
B-vė aktingai biznio neda
rė nuo 1921 m., ir po to ne- 
besiuntinėjo daugiau jokių 
raportų, ir todėl 1937 m. 
balandžio 1 d. B-vės čarte
ris buvo atšauktas ir kitais 
metais gubernatorius pa
skelbė nebegaliojant.

Toliau J. Dumčius atkrei
pė teismo dėmesį,, kad, ei
nant Delaware valstybės 
Korporacijų ir Korp. Tak
sų Įstatymais, jeigu rapor
tai nepristatomi Valstybės 
Sekretoriui, tai visi direk
toriai, kurie sąmoningai at
sisako arba apsileidžia ra
portus siuntinėti, kurie ei
na pareigas defolto metu, 
sekančiuose rinkimuose ir 
per metus po to negali būti 
renkami ar skiriami jo
kioms pareigoms toje kor
poracijoje, kaipo direkto
riai ar kitaip, ir tik tam 
tikrą pareiškimą rekordavę 
direktoriai yra laisvi nuo 
diskvalifikacijos. . Toliau, 
kad A. B. Strimaitis, eida
mas B-vės sekretoriaus par
eigas, nepristatė valstybei 
raportų už 1934 ir sekan
čius visus kitus metus, nors 
jis raportavo nuo 1921 ligi 
1933 m.; kad tasai A. B. 
Strimaitis vis dar dedasi 
esąs šios korp-jos sekreto
rius, direktorius’ir reikalų 
vedėjas, ir savo atsakyme į 
ieškovo skundą užginčija, 
kad įstatymais jam drau
džiama pareigas eiti, nepai
sant aiškių įstatymo nuo
statų, su kuriais jis yra ge
rai susipažinęs.

Adv. K. R. Jurgėla.
/

(Bus daugiau)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kodėl Kanada yra vadi
nama Dominija? Iš kur tas 
pavadinimas atsirado? Gal 
jūs žinote. Prašome paaiš
kinti.

Skaitytojas.
Atsakymas

Taip vadinama Kanados 
Dominija tapo suorgani
zuota liepos 1, 1867 metais. 
O jai vardas “Dominija” 
buvęs duotas todėl, kad pa
vadinimas “Kingdom” (Ka
ralystė) būtų tuo laiku bu
vęs skaitomas įžeidimu 
Jungtinių Valstijų, Kana
dos kaiminkos.

TUOJAU ĮSIGYKITĖ 
ALBUMĄ

Dienraštis “Laisvė” išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iŠ Pasaulinės Parodos.



Trečias puslapisLAISVE

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

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?

Trecia ^39
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Ar Jūsų Vaikai Jau 
Paruošti Mokyklon?
Už savaitės šimtai tūkstan

čių vaikučių pirmu sykiu savo 
gyvenime peržengs mokyklos 
slenkstį. Tai didelė diena tė
vams ir auklėtojams ir “kri
tiškas laikotarpis vaikų gyve
nime,” kaip’ pareiškė Dr. Mi
chael Auteli, New Yorko Mie
sto Sveikatos Departmento 
vedamoj radio programoj. 
Pradžia mokslo yra “scena, 
kurioj jo išaugimas ir išsivys
tymas, taipgi jo sugabumas 
prisitaikyt naujoms sąlygoms 
bus išbandytas.”

Iš virš paminėto jau aišku, 
kaip svarbu, kad jūsų vaiku
tis būtų visapusiai paruoštas.

Nuveskite vaikučius pas 
daktarą ar į miestavą kliniką, 
reikalaukit ištirt abelną jo 
sveikatos stovį, ypatingai 
akių. Patirkite ar nereikalin
ga akinių pagelba. Tankiai 
akių silpnumas ir labai gabų 
vaikutį sutrukdo moksle, jis 
atsilieka nuo kitų, prarandą 
ūpą, savimi pasitikėjimą.

Pažeista klausa taipgi yra 
viena priežasčių vaikų atsili
kimo moksle. Ir visokios ne
sveikatos bei nedamaitinimas 
atsiliepia į vaikų sveikatą ir 
spėkas, o savaime aišku, kad 
silpnam daug sunkiau moky
tis. Dėlto susipratę tėvai-moti- 
nos, sutartyje su organizuo
tais mokytojais, darbuojasi- 
kovoja už veltui davimą gerų 
maistingų užkandžių biednuo- 
menės vaikams mokyklose.

Prie to labai svarbu ir vai
ko nusiteikimas link mokyk
los ir organizuoto socialio gy
venimo, kurį jis pradeda su 
įžengimu mokyklon. Motinos 
privalo perstatyti vaikams, 
kad mokykla yra garbinga 
būsimo piliečio prievolė, kad 
tik per mokslą galima pasiekt 
pačių aukštumų asmens, tau
tos ir šalies gyvenime.

Lygiai svarbu pamokint 
vaikutį draugiško atsinešimo 
link kitų vaikų, mokėjimo sa
vimi valdyt, patarnaut ki
tiems. Tas padės jam sugy
vent su kitais, įsigyt draugų ir 
dėlto labiau pamylėt mokyk
lą, ir patį mokslą. N. M.

Razinkos neskęs pyrago dug
nan, jei prieš dedant tešlon pa- 
voliosit tirpytam svieste ar mil
tuose.

Paėmus burnon perkaršto gė
rimo ar valgio, tuojau paimk 
šaukštą alyvos ar sviesto.

Catalino Martin Juan, 
10 metų ispanas našlai
tis, kurį pasiėmė augyti 
Katrina Lewis, duktė 
John Lewis, CIO prezi

dento.

Moterų Seimo Eiga
SEKRETORĖS PRANEŠIMAI

Seimas jau čia pat. Už dienos kitos pradės suvažiuoti at
stovės iš daugelio šalies kraštų. Dar iš vienur-kitur ateina į- 
vairių užklausimų, bet didysis prisiruošimo darbas jau yra 
baigtas. Dabar teks įvykinti pati svarbioji užduotis—Seimas. 
Seime dalyvaus atstovės kone nuo visų didesniųjų lietuvių ko
lonijų. Suprantama, Seimu rūpinasi tik tos moterys, kurioms 
apeina visuomeninis gyvenimas, kurios mato ir jaučia kiek
vieną gyvenime kilusį svarbesnį įvykį ar tai jis būt Ameri
koje, ar kur kitur. Ruošiamas Seimas nebus vien tik maloni 
moterų sueiga, kaip kurios to pageidavo, bet bus svarstoma 
svarbūs visuomeniniai įvykiai, kur dalyvaus nevien tik lietu
vių visuomenėje veikiančios moterys, bet jame dalyvaus žymi 
atstovybė nuo kelių Amerikos moterų organizacijų.

Atstovės, kurios yra išrinktos nuo organizacijų, prašomos 
nesivėluoti, nes besijos prasidės nuo dešimtps ryte ir tęsis iki 
penkių po pietų. Tokios yra Brooklyno Muzėjaus valandos.

Ketvirtadienio ir penktadienio vakarais, supažindinimui at
stovių su žymesnėmis New Yorko vietomis, bus ruošiamos 
ekskursijos. Ekskursijos bus padalinta po dešimtį narių į 
grupes; kožna grupė gaus po vadovę, kuri nuveš į iš anks
to paskirtas vietas. Seimo svetainėje bus iškabinta praneši
mai, kurį vakarą ir į kokias vietas ekskursijos bus ruošiama.

šeštadienio popietį, Muziejaus didžiojoje svetainėje, bus 
duodama muzikės B. šalinaitės vadovybėje koncertas, šešta
dienio vakare, brooklynietės ruošia viešnių priėmimui ban- 
kietą su šokiais, Central Palace salėse, 16-18 Manhattan Avė.

Rankdarbiai perduoti Muzėjui; jie bus išstatyti toje pa
čioje ir šalutinėje svetainėje, kur įvyks Seimas. Yra prisiųsta 
labai gražių dirbinių; nekurie dirbiniai tikrai stebino Muzė
jaus vedėją ,kuomet jinai pamatė, kokios lietuvės yra puikios 
menininkės. Seimo dalyvės turės kuomi pasigrožėti.

Seimo eigos programa bus paskelbta prieš pat Seimą. Apart 
Seimo atstovių, yra kviečiama jame dalyvauti ir svečiai-motė- 
rys ir vyrai. »

KELRODIS

Atvažiavus į New Yorką, iš bile gelžkelio arba auto busų 
•stoties, imkite požeminį BMT arba IRT ekspresinį traukinį ir 
važiuokite į Brooklyną iki lokalinės stoties Botanical Garden. 
Važiuojant iš Williamsburgho dalies, imkite Franklin Ave. 
gatvekarį, kuris daveš iki Eastern Parkway. Teks paeiti porą 
blokų.

AUKOS SEIMUI
Aukų paskutinėmis dienomis prisiuntė Seimo reikalams:

A. Dambrauskas, Dorchester, Mass........................ $2.00
Per E. Baltrušaitienę nuo Moterų Kliubo, Seattle, Wash. 2.50 
Per E. Motuzienę nuo Lietuvių Moterų Apšvietos

Kliubo, Shenandoah, Pa............................................... 3.00
A. čulada, Lawrence, Mass................................................. 1-00
Per E. Cibulskienę nuo LDS 4 kp., Nanticoke, Pa..........4.00
M. Baltulioniūtė, Cliffside, N. J.,* surinko ant blankos 3.45 
S. Petkienė, Brooklyn, N. Y., surinko ant blankos........ 4.45
Uršulė Kišonienė, Barrington, N. J................................ .. . 1.00
Per A. Varaneckienę nuo ALDLD 188 kp., Detroit, Mich. 2.00 
Rodos, iš Minersville, Pa., prisiųsta................................... 2.00
Per A. Bečienę, Great Neck, N. Y., ant blankos surinkta

(jau antra blanka) ..........................................   4.35
A. Lakickas, Coaldale, Pa. ‘............................................... 1.00
ALDLD 207 kp., Hart, Mich.............................................. 2.00
V. Blažienė, Hart, Mich.................................. >........................ 50

Už aukas komitetas širdingai dėkuoja, jos bus sunaudotos 
kilniam /darbui tarpe moterų.

K. Petrikiene, sekretorė.

Šeimininkėms
Daržoves

Visos verdamos * daržovės, 
kaip pataria “Virėja,” privalo 
turėti jų naturalį skonį ir na
tūralią išvaizdą. Visuomet pa
tartina daržovės vely nedavir- 
ti, negu pervirti. Išimtį palik
sime tiktai bulvėms ir buro
kams. švieži kopūstai, jeigu 
liekasi pervirti, pasidaro rus
vi* ir virškinimui kenksmingi. 
Svogūnai, virinti bent valandą 
laiko, liekasi be skonio.

Verdant daržoves, bent pu
sė jose esamų mineralų ir ge
ras kiekis vitaminų liekasi 
verdamam vandenyj. Minera
lai laike virimo nesusinaikina, 
todėl yra svarbu sunaudoti 
vandenį, kuriame virė daržo
vės. Ypatingai daug mineralų 
beverdant praranda kopūstai, 
svogūnai ir salierai (celery).

Verdant daržoves, visuomet 
užpilkit verdančiu vandeniu. 
Kaip tik išvirs, tuojau duot į 
stalą, nes šiltai laikymas arba 
atšildymas gadina daržovių 
svarbą ir skonį.

Pirksite Kailinius?
Didžiumai darbininkių mo

terų kailiniai yra perbrangu, 
tačiau kai kurios vis vien nu
siperka. Kiek brangesni, gerai 
parinkti kailiniai laikosi il
giau už audeklinius ploščius 
ir kam kailiniai patinka, verta 
į juos įvesdinti daugiau pini
gų.

Pirkt geriausia patikimoj 
krautai vėj, kuri garantuoja 
kailinių gerą išsįlaikymą per 
sutartą laikotarpį. Nepirkite 
nešiojamus .po namus, nes ga
li ne tik permokėti, bet ir 
vogtą prekę gauti. Duodantie
ji bargan brangiau lupa apart 
nuošimčių.

Kam išgalima, Vartotojų 
Unija pataria’ pirkt raccoon 
(šunlokio) arba skunk (šeš
ko) kailių ploščių. Mink (že
benkšties) geriausi esą tie kai
liai, kurie paeina iš Labrador, 
Quebec ir Maine. Prie prak
tiškiausių jiirkt, vidutiniu ište
kliu, kailinių taipgi priskaito- 
ma bear (meškos), btter (ūd
ros), Alaskos jūrų liūto ir 
Wolverine (ryklės) kailiai.

N. M.

Atsišaukimas į Visas Connecticut Valstijos LLD 
Kuopas, Motery Kliubus ir Visas Moteris

Džiaugsminga Šeima
Brangios Draugės:

Atsišaukiame į visas, ku
rioms tik rūpi dienraštis 
“Laisvė” ir visa darbininkų 
spauda.

Mes visos gerai žinome, kad 
spaudos piknikas atsibus 17- 
tą rugsėjo (Sept.), Lietuvių 
Darže, E. Hartforde. Komi
sija savo susirįnkime, laikyta
me 22-rą rugpjūčio, po viso
keriopo apsvarstymo, nutarė
me kreiptis į mūsų geraširdes 
moteris, taip pat ir vyrus, 
kad jie ir jos pagal išgalę 
paaukautų šeimininkių stalui, 
kurį turėsime specialiai pri
rengti.

Pernai metais buvome pri
rengusios šeimininkių stalą ir

Montello Motery 
Veikla

Rugpjūčio 21-mą laikytame 
mėnesiniame susirinkime mo
terų pašalpinė draugija Bi- 
ruta išrinko dvi delegates į 
Moterų Seimą, kuris • atsibus 
7, 8 ir 9 dienomis rugsėjo, 
Brooklyn, N. Y. Delegatėmis 
yra J. Stigienė ir M. Gutaus- 
kienė. Taipgi nutarė pasvei
kint Moterų Seimą su $5 au
ka.

“Hope Chest” komisijos 
raštininkė P. Orentienė išdavė 
platų raportą. Pelno liko $65. 
Visoms, kurios aukavo, “hope 
chest” komisija varde Birutės 
Draugijos nuoširdžiai dėkoja.

Montellietės į trumpą lai
ką atliko du didelius darbus: 
surengė Moterų Sąryšio pik
niką ir “hope chest.” Tie* du 
parengimai davė du šimtus 
dolerių pelno. Pasirodo, kad 
bendrai dirbant daug ką gali
ma nuveikti. Per šiuos pa
rengimus moterys, kaip skruz
dės, nešė po šapalėlį į krū
vą ir padarė pelno, kurį su
naudos visuomenės labui .

Nors vieta brangi laikraš
tyje, bet norime paminėti 
vardus aukavusių dėl “hope 
chest.” Aukavo:

A. Rindzevičienė, M. Go
tham, A. Pranaitienė, M. 
Puodžiūnienė, T. Ziziene, E. 
Adomaitienė, P. Orentienė,
E. Kakštienė, M. Lankutienė, 
S. Mikėnienė, P.' Mineikienė, 
M. Duobienė, E. Stepanaus- 
kienė, J. Stigienė, E. Marke
vičienė, S. Andrius, O. Bara
nauskienė, B. Kauffman, K. 
Volangevičienė, M. Potsus, J. 
Blujienė, S. Saukienė, A. 
Banevičienė, E. Bernotie
nė, *A. S i r \ė i k i e n ė , A. 
Buinauskienė, E. Kavalčienė, 
V. čerkasienė, O. Klimienė,
F. Lapinskienė, A. Griciūtė* 
E. Fenukienė, A. Bartkevičie- 
nė, J. Jucienė, M. Tamulevi- 
čienė, M. Smaliukienė, K. 
Kupkienė, O. Strumskienė, V. 
Saulėnienė, K. Railienė.

Pereitą sykį pikniko rapor
te nebuvo paminėta F. Sta- 
šis, kuris aukavo Sąryšio pik
nikui 5 keisus toniko', ir F. 
Pūkelis, aukavęs 5 tuzinus 
“rolls,” tai klaidą pataisome.

Apšvietos Kliubo Veikimas
Nors kliubietės daug dirbo 

Sąmyšio piknikui, bet nepavar
go, nes nutarė turėti savo pik
niką 10 rugsėjo, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke. Į komisiją 
išrinkta trys jaunos, gabios 
moterys: K. Volangevičięnę, 
S. Saukienė ir O. Šukienė. 
Jos rengiasi padaryt pikniką

jisai davė gana gražias pasek
mes, apie $94 gryno pelno. 
Taigi, šiais metais turime pa- 
sistengt padaryt šimtą dole
rių, kad nei vieno peno ne
truktų prie šimtinės.

Taigi, draugės Hartfordo ir 
apylinkių miestų ir miestelių 
moterys, katros ką galėdamos 
išvirkite ar iškepkite. O kad 
ir žalumynų atvežtumėte, tas 
irgi padidintų, pagerintų šei
mininkių stalą.

Draugės, katros ką aukausi
te, parašykite, kas ką aukau
jate ir uždėkite vardus, kad 
nesusimaišytų. Aukavusių var
dai bus paskelbti spaudoje.

Komisijos Narė,
O. Visotskienė.

Kviečiame Atsilankyti 
ir Pas Mus

Kada kita šio skyriaus lai
da eis spaudon, didžiuma Mo
terų Seimo delegačių ir vieš- 
nių-svečių jau bus kelyje. 
Mes kviečiame visas-visus, ku
rie atvyksite anksčiau, taipgi 
užsiliksite po Seimo, arba va
karais, tarp Seimo sesijų, at
lankyti mus ir susipažinti su 
mūsų įstaiga. Nežiūrint, ar 
jūs čion pirmu ar kelintu kar
tu, priklausote ar nepriklau
sote bile kurioj iš šį skyrių 
remiančių organizacijų, mums 
bus smagu su jumis susipažin
ti, ^pasimatyti, o jums, be abe
jo, bus įdomu pamatyt šią di
džiulę tūkstančių lietuvių už
laikomą įstaigą.

“Laisvės” įstaiga atdara nuo 
7 ryto iki 8 vakaro, kartais 
ilgiau.

Kaip Surast “Laisvę”?

Iš bile kurios dalies miesto 
klauskite kelio į Williams
burg, nes taip vadinasi ta da
lis Brooklyno, kurioj randasi 
“Laisvės” įstaiga, 419 ir 427 
Lorimer St.

Mašinom atvykus į New 
Yorko “down town”, važiuo
kit Williamsburg Tiltu, pas
kiau Grand St. Extension ir 
Grand St. Sukit po dešinei į 
Lorimer St. Važiuojant iš 
New Yorko “up town,” gali
ma įvažiuot Brooklynan Tri- 
boro Tiltu'ir per Long Island 
City ir Maspethą (Grand Ave. 
ir Grand St.) davažiuoti Lori
mer St., sukt po kairei.

Iš Greyhound busų ir Penn
sylvania gelžkelio stočių eit į 
BMT subvę, imt traukinį toj 
pusėj, kur rodo “down town” 
ir važiuot įį Union Square 
(14th St.) stotį, ten permai
nyt traukinį, paimt Canarsie 
line traukinį toje pusėj, kur 
rašo “to Brooklyn” ir važiuot 
iki Lorimer St. Reikės eit apie 
7 blokai.

Iš Grand Central imt IRT 
Lexington linijos traukinį 
“down town” pusėj, vkžiuot 
iki 14th St., pereit į BMT Ca
narsie liniją, važiuot iki Lori
mer st.

Pjaustymas salotų ir sand
vičių paskubinama, jei tam 
vartojama žirklės^ vietoj pei
lio.

daug .skirtingą nuo pirmesnių. 
Valgių ir gėrimų pagamins 
įvairiausių, svečiai bus aptar
nauti mandagiai ir greitai.

Visi į moterų pikniką, nes 
neužilgo piknikų sezonas pa
sibaigs. Biruta.

Be abejo, šiandieną dar 
randasi daug žmonių, kurie 
vis tebemano, kad prie' so
cializmo nesą šeimyninio gy
venimo. Jiems vis tebepasako- 
jama, kad prie socializmo su
ardoma šeimynos, kad prakti
kuojama “laisvoji meilė,” kad 
moterys nacionalizuojamos ir 
vaikai išauklimi valstybinėse 
švietimo įstaigose, nors faktai 
yra, kad tos melagingos pasa
kos senai sumuštos tikrove 
šeimos gyvenimo Sovietų Są
jungoj.

F. Becker, specialis angliš
ko darbininkų savaitraščio 
“Sunday Worker” korespon
dentas, paklausė jauno Mas
kvos universiteto studento, ką 
jis mano apie šeimyninį gyve
nimą. Studentija ten plačiai 
diskusuoja įvairias socialisti
nio gyvenimo formas ir šeimos 
klausimas jiems taipgi ne 
naujiena.

“Buvo laikas,” atsakė stu
dentas, “kada tūlos jaunos 
moterys manydavo, jog tikras 
šeimyninis gyvenimas galimas 
tik tada, jeigu moteris paliau
ja dirbus. Net knygos buvo 
apie tai prirašyta ir veikiausia 
jos tebeskaitomos už Sovietų 
Sąjungos rubežių. Bet Sovie
tų šeima senai išrišo tą prob
lemą paprastu ir praktišku 
būdu.”

“Ir kokiu būdu tas klausi
mas buvo išrištas?” korespon
dentas paklausė vienos moky
tojos, mokinančios techniškoj 
kolegijoj. Ji atsakė:

“Mano šeima papildo mano 
visuomenišką gyvenimą. Aš 
turiu draugus mokslo darbe ir 
aš pažįstu motinystės džiaugs
mą. Aš pilna gyvenimo 
džiaugsmo ir didžiuojuos savo 
šeima. Mano vyras ir aš, savo

MOTERŲ MENO DARBAI NUO PEČIAUS IR 
LENTYNŲ Į PLATŲ PASAULI

KOKS BUS PIRMAS 
MOTERŲ SEIMAS?

HARTFORD, CONN.—Pir
masis Amerikos lietuvių mo
terų Seimas, įvyksiantis 7, 8 
ir 9 dienomis rugsėjo, Brook
lyn© Muziejuje, Brooklyn, N. 
Y., turėtų būti didelis-turtin- 
gas, kultūringas ir įdomus. 
Įdomus turėtų būti tuomi, kad 
šiame Seime dalyvaus visokių 
pažiūrų moterys, pasidalins 
mintimis ir susipažins vienos 
su kitų darbais, kas buvo nu
veikta praeityje ir kas bus 
veikiama ateityje.

Šitas moterų visuotinas Sei
mas, tikiuosi, sugebės nuties
ti pagrindą ir planus ateities 
darbams sykiu su visų srovių 
ir tautų moterimis, šiame 
Seime dalyvaus moterys nuo 
profesionalių iki virtuvės šei
mininkės,. Svarbu bus sutikti 
atstoves iš Lietuvos ir Kana
dos, taipgi ir iš mūsų gražios 
Amerikos miestų ir miestelių, 
nuo įvairių organizacijų ir 
srovių.

šitas moterų Seimas turėtų 
sušukti vienu galingu balsu: 
Šalin karas! šalin fašizmas! 
Tegyvuoja taika! Tegyvuoja 
laisvė!
GRAŽIŲJŲ DAILIADAR- 

BIŲ PARODA
Kitas svarbus dalykas, tai 

rankų darbų paroda. Seimo 
posėdžių salėj ir greta jos bus 
iškabinti rankomis išdirbti vi
sokį siuviniai, mezginiai, pie- 

sūnus, kurie studijuoja, išmo
kinome būti sąmoningais pi
liečiais. Noriu pažymėt, kad 
mūs šeimos harmoningas su
gyvenimas paremtas, pirm vis
ko, ant lygybės ir bendros ne
priklausomybės.”

Stiprūs Šeimos Ryšiai

Ar prie socializmo prisilai
koma vienpatystės? Bendra 
meilė tarp vyro ir moters yra 
būtina sąlyga subudavot vien- , 
patį gyvenimą. Kaip tik taip 
yra prie socializmo ir iš .to 
paeina griežtai vienpatiškos 
vedybos Sovietų Sąjungoj. 
Čion, žinoma, didelę rolę lo
šia ir aukštas moralybės jaus
mas, kuris prašalina paviršu
tinį atsinešimą į vedybas, ir 
panašus kultūrinis lygis apsi
vedusių porų.

Kada vyras ir žmona pra
randa viens kitu susidomėji
mą, divorso laisvė jiems pa
gelbsti. Vienok, teisė išsiskirt 
jokiu būdu negriauna šeimos. 
Leninas pasakė, kad divorso 

[laisvė, tikrenybėj, nereiškia 
suardymą šeimos ryšių, bet, 
priešingai, stiprina juos demo
kratiniais pamatais, kurie yra 
galimi ir pasilaikanti tik ci
vilizuotoj valstybėj.

Sovietų valstybė ir Sovietų , 
visuomenė neleidžia divorso 
laisvę panaudot .kaipo prie-, 
žastį vedimui palaido, nemo- 
rališko gyvenimo. Lytinis pa
laidumas, paviršutinis atsine- 
šimas į vedybas, pažeidimas 
moters organizmo aborcijom, 
atsisakymas duot vaikams už
laikymą, neišlaikymas pareigų 
link savo vaikų, kaip ir liku
čiai kitų kapitalizmo liekanų 
šeimos gyvenime yra aštriai 
baudžiami Sovietų visuomenės 
atsinešimu ir Sovietų įstatais.

F. B.

šipiai, ir kitokį rankdarbiai, 
kurie kiekvienam praeiviui 
patrauks akis, o gal ir širdį?.

Mes šiandieną gyvenam to
kiam pasaulyje, kur beveik 
viskas paremta ant gražumo. 
Jeigu ir geras daiktas, jei tik 
negražus, mažiau įvertinamas. 
O šioj parodoj lietuvės mo
terys ir išdėjo visus gražiau
sius rankų darbus. Lietuvės 
moterys parodys, kad jos gali 
rankomis padaryti gražių, ir 
įvairių kūrinių. Jos parodys, 
kad lietuvės moterys nėra at
silikusios mene ir dailėje nuo 
kitų tautų darbininkių mote
rų. . .

Lietuvės moterys per dau
gelį metų dirbo įvairius dai- 
liadarbius, bet nesuprato, 
kad būtų galima iš tų darbų 
padaryti parodą ir įvertinti 
tuos darbus. Jų darbų nie
kas nematydavo kitur, kaip 
tik virtuvėj aplink pečiaus ir 
sinkos lentynas. Bet jau šian
dien mūsų lietuvės moterys 
kitaip žiūri į rankų darbus, 
supranta jų vertę ir svarbą. 
O tai yra dailės kūriniai, ku
rie reikalauja daug laiko ir 
energijos.

O. Visotskiene.

Jungtinių Valstijų darbo 
ministerė (sekretorė) Fran
cis Perkins bus vyriausia kal
bėtoja uacionalėj konferenci
joj, šaukiamoj Pasaulio Paro
doj, rugsėjo 19 d., disjcusuot 
visuomeniškų gyvenimui namų 
problemas.
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Įspūdžiai iš Pasaulinės
Parodos

kad

pro- 
Kaip

Trečiadienis, Rugp. 30,1

malnūs drau- 
draugiški. Jie aprodė 
visą “Laisvės” įstaigą, 
ten procės ir kaštų pri- 
kiek ten brangių ma- 
“Laisvės” dalininkai ir

Nuvažiavęs į Brooklyną, 
pirmiausiai užėjau į “Lais
vės” redakciją. Turėjau už 
garbę susipažinti su visu “L.” 
štabu. Labai 
gai, 
man 
Kiek 
dėta, 
šinų!
skaitytojai gali didžiuotis to
kį didelį turtą turėdami.

“Laisvės” namas labai gra
žioj vietoj, ant kampo, saulė 
šviečia aplinkui. Namas turi 
2 svetaines. Man labai patiko 
gera tvarka ir švarumas, la
bai gerai viskas sutvarkyta.

Tiktai ko mum reikia, tai 
“Laisvės” skaitytojai turim 
remti visais išgalimais būdais 
ir visa darbininkiška klasė, 
kas tik moka lietuviškai skai
tyti.

Apžiūrėjęs visą “Laisvės” 
prapertę, pamaniau sau, koks 
tai būtų didelis smūgis, jei 
įsikurtų reakcija ir fašizmas: 
pirmiausiai užgriebtų visą 
turtą ir netektume viso “Lais
vės” štabo, tokių brangių 
draugų, kurie pasirįžę net gy
vybes savo paaukoti darbinin
ką klasei, jei tik būtų reika
las.

Beje, patėmijau, kad visi 
“Laisvės” darbininkai labai 
darbais apsivertę. Nuo savęs 
patarčiau negaišinti jų tuščio
mis ir ilgomis bereikalingomis 
kalbomis, kai atsilankote.

Ant rytojaus nuvažiavom su 
drg. J. Byronu į Pasaulinę 
Parodą. Pirmiausiai nuėjom 
į Lietuvos pAvilioną. Dėl to
kios mažos šalelės, pusėtinai 
gražus ir malonus, maisto 
ir rankų darbo nemažai. Bet 
kas man nepatiko, tai kad 
biskį perdaug šventų daiktų 
yra, kur tik eini, šventi kry
žiai. Buvau Brazilijos, Belgų, 
Lenkų ir daug kitų katalikiš
kų šalių pavilionuose, ten ir 
buvo religinių daiktų, bet su 
pritikimu, daugiausiai iš dai
lės atžvilgio pritaikytų. Kad 
dar tie daiktai būtų gražūs, 
dabar sulūžę, surūdiję. Tas 
nedaro didelės garbės. Lietu
vai. Aš neturiu ant minties 
nei mažiausio noro įžeisti 
Lietuvą. Tą pastabą darau iš 
meilės Lietuvai.

Aplankiau čechoslovakijos 
pavilioną. Pusėtinai ant aukš-' 

■ to laipsnio pakilusi technika 
ir civilizacija, tiktai ko tai 
trūksta, liūdna. Perskaitėm 
užrašus, tai persitikrinom, ko 
trūksta: liuosybės ir nepri
klausomybės. Su pagelba 
Anglijos ir Francijos išdavi
kų, Vokietijos fašistinis sma
kas prarijo jos nepriklauso
mybę su visa jos išvystyta 
aukšta technika ir civilizaci
ja.

Naujos Žemės Atsiekimai

Aplankiau Sovietų pavilio
ną. Neapsakomai gražus ir 
turtingas, jauties kaip namie. 
Įdomiausias pavilionas iš vi
sų. Pusėtinai daug darbo ir 
proto įdėta. Viską aprašyti 
negalima. Įdomu matyti se
na medinė žagrė, plūgas ir 
šios gadynės milžinas trakto
rius, kokių 60 ar 100 arklių 
spėkos.

Įdomiausia buvo matyti sti
klinį fontaną. Iš dailės atžvil
gio, neapsakomai gražus ir di
delis. Rodos, žiūri ir netiki, 
kad tai žmogaus darbas. Ro
dos, išaugęs iš žemės. Metro 
požeminis gelžkelis gražiau
sias ir įdomiausias pasaulyj, 
tik biskį turėjau nesmagumo. 
Pamačiau neapsakomai ilgą 
tunelį, pasinešiau išilgai eiti, 
aht greitųjų nesuprasdamas 
trikšo, kad tai veidrodis at

spindi ir parodo ilgą tunelį.
Pasinešiau drąsiai eiti, kad 
duosiu nosį į stiklą. Pama
čiau visą dangaus grožybę, vi-

sas žvaigždes. Gerai, 
nesumušiau stiklo. -

Pamatęs visą Sovietų 
gresą, negali atsistebėti,
tai galėjo per tokį struką lai
ką padaryti visą šalį moder
niška! 1924 metais šalis buvo 
ant žemiausio laipsnio, viskas, 
žemdirbystė ir išdirbystė. 
Reiškia, tik per 15 metų at- 
budavojo šalį ir kon pralen
kė pasaulyj pažangiausias ša
lis. Mat, ką reiškia šalį tvar
kyti be ponų, be fabrikantų 
ir be bankierių.

Buvau “Daily Workerio” 
redakcijoj. Malonus vaizdas. 
Visi užkinkyti, skuba, dirba. 
Pusėtinai didelė įstaiga, daug 
darbo ir kapitalo įdėta per 
tuos vargšus darbininkus. Bū
tų malonu, kad kožnas dar
bininkas skaitytų “Daily Wor- 
kerį,” kas tik moka angliš
kai skaityti, vietoj buržuazi
nio šlamšto. Būtų nauda ne 
tik “Daily Workeriui,” bet ir 
sau. ’F*

pažindino su keletu desėtku 
draugų ir draugių. Taip links
ma buvo, jaučiaus, kaip na
mie. Turėjo visokių gėrimų, 
užkandžių, benas (orkestrą), 
šoko, dainavo, žodžiu, kaip 
pavasarį jauni oškučiai. Pasi
taikė gražus vakaras, graži 
panorama, padarė malonų 
įspūdį ant vandens. Būtų la
bai malonu, kad Worcesterio 
jaunimas būtų toks malonus, 
draugiškas ir mandagus, kaip 
kad Brooklyno jaunimas. Pa
mato naują svetį, tai visi mė
gina supažindinti su visais. 
“Malonėkite susipažinti su 
tuo ir tuo”, pasako vardą ir 
pavardę.

Buvau nuėjęs į kabaretą 
pas St. Mistiną. Labai draugiš
ki žmonės, užlaiko visokių gė
rimų ir valgių. Patėmijau, 
kad viskas pigiau, negu kitur. 
Didelė ir linksma vieta, viso- 
kių 
m ai 
kas 
na,
Grand St. Užtikkrinu, kožnas 
bus užganėdintas ir sutaupis 
(sučėdis) daug pinigų.

Didžiausi Turtai

kl'ase! O jei nenorim šnykti, 
norim egzistuoti, turim orga
nizuotis ir kovoti už gyvybės 
palaikymą.

tarnavimą, mažiausia 25 dole
rių reikėtų, o neėmė nei cen
to. Kaip išpasakojau savo pa- 
čiukei, tai net apsiverkėm

Ant galo noriu širdingai pa-,,abudu iš meiles ant tų žmo-

Svarbus Reikalas

Aplankėm North American 
Committee to Aid Spanish 
Democracy. Labai viskas ge
rai sutvarkyta, turi daug sky
rių. Kožnas skyrius tur skir
tingą užduotį, kaip šelpimas 
ispanų pabėgėlių nuo mirties 
Franco budelių, tų, kurie 
F r a nei jos koncentracijose 
vargsta. Daug labai turi su
žeistų, mažyčių našlaičių po 
visą pasaulį išmėtytų . Sakė, 
nė pusės pinigų neturime, 
kiek reikia, kad būtų užtek
tinai tiems reikalams. Prašė 
manes, kad aš atsišaukčiau į 
vietinius draugus, ar nepabel- 
bėtų šiek tiek.

Buvau WPA pavilione. La-' 
bai gražus ir didelis ir įdo
mus. .Parodo, kiek padėjo me
dicinos atžvilgiu ligoj bedar
biams, biedniems, kiek išbu- 
davojo tiltų, kelių, parkų, 
darbininkams namų, šaligat
vių, kiek ligonbūčių naujų pa- 
budavojo, kanalų iškasė, 
tvankinių pastatė. O kiek iš 
dailės atžvilgio pagelbėjo 
žmonėm. Negalima to visko 
aprašyti nei į porą laikraščių. 
Buvo didelė knyga, prašė, 
kad pasirašyčiau ir išreikš- 
čiau savo nuomonę apie WPA 
ir prašė, tiesiai maldavo, kad 
mes vietiniai gyventojai dary
tumėm kas tik mum galima, 
kad palaikyti tuos darbus ant 
toliaus, nes be galo bagota 
šalį daro, ir skleidžia apšvie- 
tą ir bedarbiai gauna darbus.

Buvom 5-to rugpjūčio va
kare ant laivo Broklyno jau
nuolių ekskursijoj. Man buvo 
kas tai naujo, praleidau labai 
linksmą laiką, turej.au už gar
bę susipažinti su visais veik
liais draugais, kaip tai, drg. 
Mikelsonu. Labai simpatiškas 
ir veiklus jaunuolis. Bro'okly- 
no jaunuoliai labai manda
gūs ir draugiški, tai mane su-

pasilinksminimų. Links- 
laiką praleisti, patartina, 
tik atvažiuoja į Brookly- Į 
užeiti po numeriu 4731

steitų 
pen- 
Ohio

Buvau keliuose 
pavilionuose, kokiuose 
kuose. Pennsylvania ir 
steitai atrodo bagočiausi, nė
ra laiko ir vietos smulkmeniš
kai aprašyti; Tose valstijose 
daugiausia dirbtuvių ir dau
giausia turtų žemėj, visokių 
mineralų, daugiausia anglies. 
Atrodo, kad Suvienytos Vals
tijos bagočiausios iš Amerikos 
kontinento šalių, išskyrius gal 
tik Braziliją, kuri neapsako
mai bagota mineralais ir me
džiais. Bet industrija S. Vals
tijose pirmoj vietoj pasauly. 
Pvodos, nereikėtu būti nei vie- 
no biedno ir suvargusio žmo
gaus. Ta šalis daugiau turto 
turi, negu mes galim suvarto
ti. Bet ant nelaimės, taip pe
rą, nes godišių rankose visas 
valstijos aparatas ir turtas. 
Tie godišiai yalstiją ir turtą; 
tvarko dėl savo naudos, o 
darbininkiška visuomenė lai 
visa išstimpa badu.

Aplankiau daug pavilionų, 
kaip tai, stiklo, plieno, drato, 
lokomotyvų, maisto išdirbys- 
čių ir automobilių ir visi pa
našiai rodė, kaip 30 ar 50 
metų išdirbinėjo visokius 
daiktus, ir kaip dabar. Pa
sirodė, kad technika neapsa
komu greitumu vystose. Vis
kas daugiausiai automatiškai, 
knipkį paspaudei, pati maši
na daro viską, tik reikia biskį 
prižiūrėti, ypatingai audime 
ir drato išdirbystėje. Aš 30 
.metų atgal dirbau. Be galo 
didelis skirtumas—kur dirbo 
10,000, dabar dirba 1,000, o 
kur dirbo 1,000, dabar dirba 
apie 200 ir daugiau tavoro 
pridaro. Dabar klausimas, jei 
taip ir ant toliau technika 
vystysis, tai darbininkų visai 
nereikės arba visai mažai. 
Tad klausimas, kas bus su 
darbininkų klase? Jeigu ne
bus jokio
darbininkų naudos, kaip da
bar, turės išnykti darbininkų

patvarkymo dėl

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
. Lietuvių Įstaiga prie w LN E.Z

Pasaulinių Perų

Fairview Restaurant & Bdr
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS 
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

\ Vieta mašinom pastatyt. Si Įstaiga 
yra skersai gatve, nuo barine bu- 

< (linko, arti Corona'entrance 1 f er us.
\ 110-62 Corona Ave.
J CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

ačiuoti “Laisvės” draugams, 
ypatingai draugui Bukniui už 
pritaikymą tokio gęro buto. 
Butas, kaip butas, bet ^žmo- 
nės, nemaniau, kad ant šio 
svieto randasi tokių gerų žmo
nių. Išsivaizduokite tik, bran
gūs draugai. Davė man vie
nam kambarį, davė valgyti 
per visą savaitę, išvažinėjo ir 
išvedžiojo, išrodė svarbiausias 
įstaigas, kaip tai Wall Street, 
ty teatrą, didžiausį ir gražiau
si gyvų žuvių, kokis tik yra 
ant svieto, narna, Bronx žvė- 
rinčių, 2 kartu Coney Island 
maudėmės sūram vandenyj, 
net už tikietą neėmė and jau
nuolių ekskursijos. Ir už tokią 
didelę geradystę neprisiėmė 
jokio užmokesčio! Už tokį pa-

nių.
Ačiū širdingiausiai 

gams Byronams.
Su didžiausia meile,

Petras Butkevičius.

drau-

Hartford, Conn.
Nepaprastas Rengimasis

Rugpjūčio 22 d. komisija 
rengimo darbininkiškai spau
dai pikniko, kuris įvyks 'rug
sėjo 17 d., Liet. Sąryšio dar
že, E. Hartforde, turėjo su
sirinkimą. Nemažai dalyvavo 
draugų ir draugių šeiminin
kių, kurios yra užsibrėžusios 
prirengti puikų stalą su įvai
riais namuose pagamintais 
valgiais.

Nuoširdžiai visi tarėsi, kaip 
geriausia šiam parengime pa
tenkinus publiką. Nusitarė 
valgius ir gėrimus pirkti ge
ros rūšies ir duoti kogeriausį 
patarnavimą. Ims geriausius 
muzikantus, taipgi bus pui
ki programa, kurioj dalyvaus 
visi Conn, valstijos MS cho
rai ir L. S. Orkestras.

Draugės šeimininkės išsi
rinko iš trijų gerai patyrusių 
draugių komisiją sutvarkymui 
dalykų. Kom. įėjo šios 
ges: V. Kažluvienė, O. 
kienė ir Taraškienė.

Ant vietos nusitarė

drau-
Visoc-

atsi-

.“.3

šaukti per “Laisvę” į visus ge
ros valios darbininkus ir dar
bininkes, vietinius ir apylinkės 
kad prisidėtų su aukomis 
pagelbėjimui prirengti stalo.

Tarsiu žodį kaslink aukoji
mo svarbos. Darbininkiški 
laikraščiai tai yra svarbiausias 
įrankis darbininkiško judėji
mo. Jie visuomet suteikia tei
singas įvairias pasaulines ži
nias ir tuo pačiu sykiu kovo
ja už biednuomenės interesus. 
Tą viską suprasdami turėtu
mėm sau už priedermę sulyg 
savo išgale į atsišaukimą gra
žiai atsiliepti. Nemunas.

NAUJIENA NEWARKUI!

JACK SHARKEY
Jack Sharkey, lietuvis buvęs sunkiasvoris kumš

tininkų čampionas, asmeniškai dalyvaus antrąjame 
New Jersey Lietuvių Radio Valandos Piknike, ku
ris įvyks sekmadienį, sept. 3-čią, Old Cider Mill 
Grove, Vaux Hall Rd., Union, N. J.

Šiame piknike bus galima matyt gerų kumšty
nių, ristynių ir akrobatų. Bilietas iš anksto perkant 
40c, prie parko vartų—50c, vaikam-/25c.

Klausykite radio sekmadienių rytais 9 vai. iš 
stoties WHOM, Jersey City, 1450 kc.

GERBIAMIEJI! LANKYKITE k

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.

Turime puikų 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.

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisves,” Įvyks Sekmadienį

Ant rytojaus
LABOR DAY 

ŠVENTĖ
Rugsėjo 3 Sept $175.00

Pinigais Prie 
Įžangos Bilieto

Puiki Dailės Programa ir Svarbi Prakalba

DAINOS SEKAMI CHORAI

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
Lyros Choras iš Baltimore, Md. 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa

Svarbiais Klausimais Kalbės

ANTANAS BIMBA
< ■■■',

Dienraščio “Laisves” Redaktorius

Stambios Piniginės Dovanos Ski
riamos prie Įžangos Tikieto:

1 Dovana $50.00
5 Dovanos po $10 ir
15 Dovanų po $5.

Piknikas prasidės 10 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlai nakčia.

Rengėjai prašo išanksto įsigyti įžangos bilietus 
ir išbandyti savo laimę.

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA.
Čia bus daug svečių iš kitų miestų. Vien tik 

iš Brooklyno atvažiuos 10 busų ir daug suva
žiuos iš kitų miestų. Tai bus puiki proga pasi
matyti su daug senų pažįstamų ir įsigyti naujų 
pažinčių.

šis piknikas bus paskutinis iš didžiųjų pikni
kų šią vasarą, tad susirinkime skaitlingai į pa
skutinį didelį vasarinį parengimą po atvii’ii dari-

gum. Kadangi ant rytojaus bus Labor Day šven
te, tai bus gražaus laiko poilsiui.

šį pikniką rengia Philadelphijos pažangiosios 
lietuvių organizacijos dienraščio “Laisves” nau
dai. Įvertinkime philadelphiečių didelį darbą 
skditlingu dalyvavimu piknike ir tuom pat kartu 
paremsime “Laisvę” moraliai ir materialiai.

KELRODIS: Iš Philadelphijos važiuokite Frankford eleveiteriu iki Bridge paskutiniai stočiai, iš čia imkite karą 
No, 66 ir važiuokite iki City Line,—iki galui, iš čia visą publiką veš busais į parką, busai o ne trokai!

Su Automobiliais irgi važiuokit Frankford Ave. iki gatvekarių galui ir tuojau už tiltuko sukit po .kairei į kelią 
Knights Rd. 2nd ir tėmykit iškabas. Iš Roosevelt Blvd, važiuokite iki Roosevelt kapinių apie 14 mylių nuo Trentono 

, iki. skersinio,.kelio No. 132, sukit nuo Phila. po dešinei, o nuo New Yorko po kairei. Tėmykit iškabas.
DIRECTIONS: From Philadelphia take Frankford elevator to Bridge, last stop. From here take Car No. 66 and 

ride to end of City Lihe, from here the people will be taken by Bus to the Park. A bus and not a truck I
AUTOMOBILES: Ride Frankford Ave. to end of trolley line and after passing a small- bridge turn left to 

Knights Rd 2 and look for signs. From Roosevelt Blvd, ride to Rooseevlt Cemetery, about 14 miles frm Trenton, 
to crossroad No. 132, turn right from Phila. and left from New York. Look for signs.

turej.au
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Philadelphia, Pa
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Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

RHEA

ffftlFO KEPTUVĖ

Open Stock Price $58.69

I
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SKELBKITE.S “LAISVĖJE”,
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a . Vincas J. Daunora
.... . - A PT IE KORIUS

Oficialis 
vardas

susirin- 
susirin- 
net per 
susirin-

Room, 
Large

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

girst, todėl draugai nepamirškit die
ną ir vietą, Aug. 30 d., 8 vai. vak. 
Room 216, Day Building. — K. P. 
Dist. Komitetas.

su
pas 
St.

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

rei- 
bal-

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.

pa- 
bu-

vie- 
pas

Paskutinis Šių Metų 
Išvažiavimas

Managed by

TEITELBAUM

imti ant 
važiuoti iki 
ant Simon 

Report.

i

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Sun. all day and night

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 31 d. rugpjūčio 
(Aug.). Bus Lieudies Name, 735 
Fairmount Ave. Prasidės 8 vai. va
kare. Visų narių yra būtinai parei
ga dalyvauti. Taipgi kviečiame į šį 
susirinkimą visus “Laisves” skaity
tojus ir pritarėjus dalyvauti susirin
kime. — Valdyba. (202-204)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp. Moterų skyriaus 
sirinkimas įvyks 1 d. rugsėjo, 
drg. A. Žemaitienę, 14 Hazel
Pradžia 7:30 v. v. Visos narės atei
kite, nes bus svarbių reikalų 
liečia Moterų Seimą. — A. M.

(203-205)

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

____ _______

yra 
4 miestų: 

Lawrence’o

WORCESTER, MASS.
Kom. Partijos narių ir simpatikų 

susirinkimas įvyks scredoj, Aug. 3.0,J 
8-tą vai. vakare, Day Building, 
kambario numeris 216. Bus kalbėto
jas iš Bostono, kalbės šiuo klausi
mu: “Kodėl Sovietų Rusijo pasirašė 
su nazių Vokietija nepuolimo sutar
tį.” Bus labai svarbus dalykas iš-

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

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, Ny Y.

5. P
MW/*-.

t 4 įįč •

Gaminam valgius ir 
t u r iin e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Rytų iki Vėlai Vakaro

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MftŠ- 
LAŽARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man Išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

TAI-? f (Praktikuojąs jau
JLFrt. JLi ZjJLL 1 O 27 Metus)

Trečiadienis, Rugp. 30, 1939 PfinKBB

Laisvės” Piknikas
Phila. Apylinkėje
Paskutiniai Pranešimai

Tiek visuomenei galime 
pranešti, kad nuvykę į Miko- 
laičio parką 26 d. rugpjūčio 
apie 20 draugų subudavojom 
ir perbudavojom drūčiai apie 
125 stalus, sutvarkėm visą 
parką daug geriau, negu per
eitais metais. Mes pasiskyrėm 
dvi dienas—26 ir 27 dienas, 
bet užbaigom viską viena die
na. Tai buvo didelis darbas 
nuo pat ryto iki sutemo. Drau
gės šapranauskienė ir Mic
kienė pagamino mums valgių, 
o mūsų apie 18 draugų, senes
nių ir jaunų, užbaigėm di- 
džiausį rūpesties darbą. Tai 
buvo didelis pasišventimas vi
sų tų draugų. Dabar, drau
gės ir draugai, atsiminkit, 
kad ateinantį ketvirtadienį, 
31 d. rugp., šaukiam vėla pa
skutinį visų organizacijų, 
“Laisvės” skaitytojų ir visų 
rėmėjų susirinkimą, kuris į- 
vyks 8 vai. vak. Būtinai ko 
daugiausiai atsilankykit ant 
jo, nes tai bus didelis prisiren
gimas.

Iš kolonijų draugai ir drau
gės būkit prisirengę pagelbė
ti. Momentas pasaulyj yra 
begalo svarbus, o ant šio pik
niko bus nušviesta visa padė
tis.

Visi įsitėmykite 
skelbime.

pasiėmė juos platinimui. O ku
rie nariai susirinkime nebuvo, 
tiems bus priduoti į namus.

Draugai! Kurie paėmėte ti- 
kietukus platinimui, tai nuošir
džiai darbuokitės, kad kuodau- 
giausiai jų paskleisti.

Į pikniką važiuosime ne tik 
automobiliais, o ir busais. Ku- 

važiuosite busti, tai prašo- 
iš anksto apsirūpinti su
Tuo reikalu kreipkitės
J. Egerį ir J. Simutį.

didžiulis piknikas

rie 
m i 
ta. 
dd.

šis 
ruošiamas bendrai 
Nashua, Lowell’io, 
ir Haverhill’o. Tai bus paskuti
nis taip šaunus ir didelis pik
nikas šiame sezone. Nepraleis
kite progos nedalyvavę!

Keletas mūsų gerų draugų 
yra pribuvusių iš kitų miestų. 
Jie yra nariais Liet. Darb. Lit. 
Draugijos. Draugai, gaukite 
persikėlimus į vietinę kuopą!

Elizabeth, N. J
Važiuojam į Philadelphijos 

“Laisvės” Pikniką
Bangos Choras pasamdė 

busą į Philadelphijos “L.” 
pikniką, 3 dieną rugsėjo-Sep- 
tember.

Busas išeis 10 vai. ryto nuo 
LDP Kliubo, 408 Court St.

Kelionė busu ten ir atgal— 
$1.50. Visais buso reikalais 
kreipkitės pas Edna Pociunai-

pas bile Bangos Choro narį. 
D. Krūtis.
(202-205)

Cleveland, Ohio
Lyros Choro Didelis 

Piknikas
Nedėliojo, rugsėjo trečią die

ną įvyksta smagus Lyros Cho
ro piknikas, 2510 Glenridge 
Rd., Mačiuto daržo. Vasaros 
sezonui besibaigiant, Lyros 
Choras dar sykį surengia pik
niką palinksminimui savo sim
patikų ir rėmėjų. Lietuviška 
publika visuomet gerai parėmė 
Lyros Chorą, todėl galima sa
kyti, kad ir šis piknikas bus 
pasekmingas.

Lietuvos Politinių Kalinių 
Reikalais

Ką tik dabar 
apie porą tuzinų 
kimu i parašų dėl 
litinių kalinių

vėl gavome 
peticijų rin- 
Lietuvos po- 
išlaisvinimo.

Draugai, pasiimkite peticijas ir 
rinkite parašus, šį darbą reik 
skubiai dirbti. Clevelandiečiąi 
dar nedaug surinko parašų dėl 
policinių kalinių. Todėl dabar 

zreik smarkiau veikti. Daug lie
tuvių dar nusirašė po peticija, 
todėl prašome dabar: rašykitės!

Kuo Redakcijos. Pranešimą 
apie partijiečių mitingą į an
tradienio laidą įdėti negalėjo
me. Kai pranešimas mus 
siekė, tai antradienio laida 
vo jau spausdinama.

ugpjūčio 5 d. turėjo įvykt 
Lit. Draugijos kuopos 
kimas. Apie šaukiamą 
kimą buvo pranešta 
dienraštį “Laisvę.” Bet 
kiman nariai nesuėjo. Veikiau
siai karščių pabijojo. Taip, 
draugai, apsileisti nėra gerai.

Kadangi susirinkimas neįvy
ko rugp. 5 d., tai jis buvo šauk
tas ant rugp. 8 d. Nors narių 
suėjo (ir neperdaugiausiai, bet 
susirinkimas įvyko ir svarbesni 
kuopos dalykai likosi aptarti.

Komisija išdavė raportą iš 
neseniai rengto pikniko ir pra
nešė, kad piknikas davė pelno 
$38.50.

Kito pikniko rengimo komi
sija pranešė, kad Am. Liet. 
Kongresas ruošia pikniką ant 
rugs. 3 d., Maynard, Mass. Jau 
ir tikietukai prisiųsti platini
mui. Draugai buvę susirinkime

Pittsburgh, Pa
Iš K. Partijos Išvažiavimo
Rugpjūčio 20 d., Sugar Par

ke, Pitcairn, Pa., įvyko Komu
nistų Partijos gražus išvažiavi
mas. Jis buvo skirtingesnis 
nuo daugelio kitų išvažiavimų 
tuomi, kad darbininkai galėjo 
jame kai ko pasimokyti, nes 
buvo sakomos kalbos ir vaidi
nimas. Vaidino K. P. Jaun. 
Lygos mėgėjų grupė. Vaizdino, 
kaip darbo žmonės neapkenčia 
šnipų.

Publikos buvo virš 2 tūkstan
čių. Visi patenkinti.

Pelno nuo šio parengimo ne
manoma daug turėti, nes alus 
buvo duotas už dyką (čia val
džia draudžia pardavoti).

Lietuvių šiame išvažiavime 
buvo nedaug. Kurie buvo, tai 
iš apylinkės, o pittsburghiečių, 
tai nesimatė. Mat, kitoje vie
toje buvo išvažiavimas, tai ten 
nutraukė.

Rugsėjo 12 d. pas mus bus 
nominacijų diena. Nominuosi- 
me-rinksime kandidatus į mies
to valdvietes.

Darbininkai turėtų susidomė
ti ateinančiais rinkimais. Sta
tykime kandidatais progresy
vius žmones.

Kandidatu nuo progresyvių į 
miesto tarybą žadama statyt 
Elmer J. Holland, demokratą.

, Jis stoja už darbo žmonių 
kalus, tai už jį turėtume 
suoti.

Antras geras kandidatas
darbininkų veikėjas Richard H. 
Lawry. Jis kandidatuoja ant 
pavieto iždininko (County 
Treasurer). / Jis geras unijų 
darbuotojas. ’Balsuokime už jį!

Šis išvažiavimas įvyks 
sėjo 10 d., J. Markiewicz so
de, Library, Pa. Prasidės 11 
vai. ryte ir trauksis ligi vėlai 
nakties. Būkime visi užbaigti 
šios vasaros sezoną. Įžanga į 
parką veltui.

Gatvekarį reikia 
Wood ir 5th Avė ir 
Library ir išlipti 
stoties.

K i e k v i e nas miestas <*• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Mirė Ona Jankauskienė
Rugpjūčio 25 d. mirė Ona 

Jankauskienė, gyvenus 635 N: 
10th St., Philadelphia, Pa. Ve
lionė buvo dar jauna moteris— 
41 metų. Palaidota rugp. 29 d., 
Oakland kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinosi direktorius p. J. 
Kavaliauskas, kurio įstaiga 
randasi 1439 S. 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

Plačiau apie velionę bus pa
rašyta vėliau. J. K.

Lietuviy Restaurantas
BAR ir GRILL

Mine

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

l'irl
KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

2
,z oavinmaas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

_ NOTARY 
PUBLIC

I Telephone
STagg 2-5043

Tinkama Dietą 
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’o Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikata; harmoningu, 
šviesiu ir linksmu gyveni

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių 
Gyvenimo Dailės eksponatų.

(tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų 

57x/2 Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

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.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

c

Special Rates per Week

Open Day and Night 
' >

lIzHlICE
SALE
fATTERM-nnUMG HOM ACTUI

1847 BOGERS BROS
/Jun nnnpun

, 50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte... 
tokioje formojd, 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 ką- 
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 šakutes, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Upton
Įsteigta nuo 1892 metų 

701 ČČAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Aveš.
Tel.: Stagg 2-217,8 

EKSPERTAI taisyme

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

FRANK DOMIKAmS
RESTAURACIJA

417 Lorimėr St. Brooklyn “Laisves” Name

110 Ėast 16 St, N. Y. Tari) 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

E ' j.

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NowWko^šž^Zinios
Teisėja Kritikavo Santvarką

H

Parodos Žinios
Dėka vėsiam orui, taipgi 

nupigintoms įžangoms šešta
dieniais ir sekmadieniais, rug
pjūčio 27-tą Pasaulio Parodos 
lankytojų skaičius buvo rekor
dinis, iki pusiaunakčio atėjo 
338,655 lankytojai. Iki šiol re
kordine diena buvo 
28-ta, tuomet buvo 
lankytojai.

Masiniai atlankė
lenkų ir čechoslavų draugijos. 
Koncesionieriai, kurie papras
tai skųsdavosi neganėtinu 
bizniu, buvo pasitenkinę šiuo 
skaitlingu publikos atsilanky
mu.

Visi į Prakalbas Trečiadienio 
Vakarą, Piliečių Kliube

Lankėsi “Laisvėje”

gegužės
291,953

Parodą

Su pirmadieniu prasidėjo 
Floridos savaitė, taipgi įvyko 
Spaudos Dienos iškilmės ir 
daug kitų įvairių programų.

Darbo šventės dieną, rugsė
jo 4-tą, įžanga nebus nupigin
ta, bet iš anksto parduodama 
kombinaciniai bilietai po $1, 
kurių vertė įvairių koncesijų 
įžangomis esanti daugiau dvi
gubos.

Šiandieną, kada telegramo
mis skubinama žinios skersai 
ir išilgai valstybes ir vandeny
nus, kada didlapių antgalviai 
šaukia: “Karas,” “Mes ka
riausim,” ir tam panašius šū
kius, kada didžiumai gaivai su 
uždaromis langinyciornis sku
bina į portus, mums visiems 
labai svarbu žinoti, kas bus: 
Karas ar Taika? Kas būtų ti
kruoju karo kaltininku, jei iš- 
tiesų karas kiltų ? Kas šian
dieną didžiausi karo kurstyto
jai? Kas tikrieji taikos gynė
jai ?

Tais ir kitais svarbiais Eu
ropos ir Amerikos klausimais 
rengiamos prakalbos įvyks 
jau šiandien, rugpjūčio 30-tą, 
7:30 vai. vakaro, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. įžan
ga nemokama. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyt.

Kalbės A. Bimba, M. žaldo-

kas, dienraščio “Vilnies” ga- 
spadorius iš Chicagos, ir D. 
M. Šolomskas, visi geri poli
tikai ir kalbėtojai. Jie plačiai 
aiškins Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos nepuolimo sutarties 
reikšmę—jos atsiliepimą į pa
saulio taiką. Jie nurodys An
glijos ir Francijos valdonų 
darbus karo klausimu, taipgi 
nušvies, ką reiškia Lietuvai 
dabartiniai Europos įvykiai.

Taip pat bus1 aiškinami ir 
skubiausi amerikiniai reikalai.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
kviečiami atsilankyti patys, ir 
apie prakalbas pranešt ki
tiems. “Laisvės” raštinėj dar 
randasi lapelių. Kam galima, 
pasiimkite padalinti tarp sa
vo kaimynų. Pasidarbuokite, 
kad visi lietuviai būtų kuo 
plačiausia susipažinę su svar
biais šių dienų įvykiais.

AKP Liet. 5-ta Kuopa.

lankėsi 
Domicėlė 

dukrele 
Mass, 

svečiuo- 
Rumšą.

Pereitą antradienį 
“Laisvėje” d-gė 
Jankauskienė su 
Milda, iš Hudson, 
Draugė Jankauskienė 
jasi pas brolį St.
Brooklyne viešnios išbus apie 
savaitę laiko. Beje, d-gė Jan
kauskienė užsimokėjo prenu
meratą už dienraštį. 

* * *
šeštadienio naktį, tiesiai iš 

Waterburio “Laisvės” naudai 
pikniko atvyko drg. V. Vil- 
kauskas su' šeima iš Nashua, 
N. H. pamatyti Pasaulinės 
Parodos. Jie išvažiavo iš na
mų tik porai dienų, tai netu
rėjo progos pamatyti nė “L.” 
įstaigos. Bet kaipo stiprus 
laisvietis, paaukojo 
dienraščio paramai. 

4? *
< Antanas Raila su

Bridge Plaza teisman, 
Brooklyne, pas teisėją Jean
ette G. Brill atvestas apijaunis 
vyras, kaltinamas už pirklia- 
vimą daržovėmis nuo stumia
mo vežimėlio, kuriam jis ne
turėjo leidimo. Teisme radosi 
jo žmona ir kūdikis.

Areštuotasis nusiskundė tei
sėjai, kad atbuvęs 6 m. bau
dą Sing Sing kalėjime už se
niau padarytą plėšimą. To 
pasekmėj, jis negalėjęs niekur 
gaut darbo, jam neišduoda 
vertelgystei leidimo, neigi 
duoda pašalpos. Teisėja areš
tuotą paleido ir aštriai iškri
tikavo santvarką, kuri leidžia 
tokią padėtį, sakydama:

“Visuomenės nepaisymas to 
žmogaus likimo stumia jį at
gal kriminalybėn ir, kas tra
giškiausia, baudžiama jo žmo
na ir kūdikiš už ta klaida, 
kurią jis padarė daug metų

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

$1 savo

Ch. Sheeran, taksės vairuo
tojas, patrauktas teisman kal
tinimu spyrus policistą, kada 
jį sulaikė dėl peržengtų 
žiuotės taisyklių.

Ji Norėjus Tik Pinigų Išvyko Atostogų
va-

Kliubiečių Domesiui
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, rugsėjo 
1-mą. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Prašome kliubiečių nesi- 
vėluoti. Susirinkimo vietą visi 
žinote.
* J. Nalivaika, sekr.

Bankai Vėl Bus Atdari
Pradedant rugsėjo 2-ra, 

bankai vėl bus atdari šeštadie
nių rytais, kaip seniau.

Aaron Billow, buvęs turtin
gas Brooklyno brokeris, apsi- 
skundė teisėjui, kad kaip pas 
jį buvę turto, tai ir žmona 
mylėjus, o kaip turto netekęs, 
likusį pavedęs jai, kad skoli
ninkai neatimtų, jinai jį išva
rius iš namų ir tik po $1 per 
dieną duodavus pragyveni
mui. Net ir tą dolerį iškišda- 
ma pro biskelį praviras duris 
jį išbardavus.

Pačiutė, kaip tik priešingai, 
sako, kad jis buvęs žiaurus ir 
“grasinęs užmušt.” Jie pragy
venę poroj 28 metus ir dvi iš 
trijų dukterų jau senai ištekė
jusios.

Walter Kubilius, jaunas 
“Laisvės” angliško skyriaus 
redaktorius, išvyko porai sa
vaičių atostogų. Ta proga jis 
nusprendė susipažinti su vei
kėjais kolonijosė, asmeniškai 
pamatyt jų veiklos ir gyveni
mo sąlygas. Jis jau apsilankęs 
Conn, valstijoj, dabar randasi 
Worcester, Mass., savo san- 
darbininko Juozo Sakalausko 
tėviškės mieste. Iš ten 
geriausius linkėjimus 
laisviečiams.

Laike jo nebuvimo
skyrių veda d. J. SOalUus'kas.

* * *
V. Tauras, vienas 'iš ilgiau

sia dirbančių “Laisvėj” re
daktorių, išvyko savaitei ato
stogų. Gal pasieksiąs savo se
nąjį miestą — Philadelphia.

* * * ’
E. Jeskevičiūtė turėjus sma

gias atostogas N. Hampshire 
kalnuose. 

* * *
Išvyko savaitei laiko 

lia Jeskevičiūtė, taipgi 
Young.

siunčia 
visiems

namie,

Prokuroras John J. Ben
nett patraukė teisman 18 kel
tuvų kompanijų ir jų sąjun
gą, 101 Park Ave., N. Y., 
kaipo peržengusias anti-trust 
įstatymus.
g> ■ ■■—

Lepkę žada teisti federa- 
liuose teismuose. Dewey irgi 
nori gaut tą bylą.

Farmeriai tebestreikuoja 
prieš Queensboro Farms Pro
ducts Korporaciją.

Bušai į Philadelphia
Bušai j 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 Mišiūno įstaigoje.

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

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

C. Brooklyn, nuo Geo. Stankus, 67 Hudson Ave
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas Gęo. Stankų, K. Bundonį
J. Jušką, 187 Sands St. >

ir

/ East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE

1 busas, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75
^Bilietus galime gauti F. Yak štys bučęrrfėje, 339 Berri 

man St., pas P. Bieliauską, W. Baltrušaitį, M. Misevičie 
nę, A. Bieliauskienę, A. Butkauską ir M. Klimą.

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.

žmona ir 
dukra, iš Montello, anksti an
tradienio ryte atvyko aplan
kyti Pasaulinės Parodos. Jo 
šeima paviešies New Yorke il
giau, bet pats Raila už poros 
dienų žada grįžti namo.

* * *
Pirmadienį mus aplankė d. 

M. Mazurkienė iš Worcester, 
Mass. Jinai su sūneliu sve
čiuojasi pas brolius Adams- 
Adomavičius. Ją palydėjo jos 
brolienė. Apžiūrėjo “Laisvės” 
įstaigą. Viešnia aplankius Pa
saulio Parodą ir gerokai pa
mačius didmiestį. Išvyksta 
namo ateinančią savaitę.

Drg. M. Mazurkienė yra 
viena iš nedaugelio lietuvių 
motinų, daugiausia nukentėju
sių dėl gynimo demokratijoš 
Ispanijoj. Jos jaunas sūnus 
Antanas Mazurka padėjo gy
vastį Ispanijos karo lauke.

Antradienį lankėsi Bronius 
Valukas iš Mahanoy City, Pa. 
Atvykęs su žmona, dukterimi 
ir žentu, pereitą sekmadieni. 
Svečiuojasi pas Juozą Laukai
tį ant Marcy Ave. Lankosi Pa
saulio Parodoj ir protarpiais 
apžiūrinėja didmiestį.

“Štai čia turime pavyzdi 
žmogaus pastatyto prie sienos, 
palikto mirt badu arba grįžt 
kriminalisto karjerom”

P. Aron, 78 m., 689 Quincy 
St., rastas pasikoręs ant gara- 
džiaus durų greta namų.

PAJIEŠKOJIMAI
Williamsburgh Savings Bank pa- 

jieško Joseph A. Zlioba, 1923 metais 
gyvenusio 778 Driggs Ave., Brook
lyne. Būsime dėkingi už pranešimą 
apie jį ar jo paveldėtojus. — Fred 
Koch, Jr.

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Product^, 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)

Clement Vokietaitis
LIETUVI^ ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Mirė

Ame-
Chas.

tė-
am-

Frances Matthews, po 
vais Naginaitė, 39 m. 
žiaus, gyveno no. 359 Hooper 
St., mirė pirmadienį, rugpj. 
28 d., St. Catherine’s Hospi
tal. Laidotuvės įvyks penkta
dienį, rugsėjo 1 d., Šv. Jono 
kapinėse.

Kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., jis taipgi rūpinasi ir lai
dotuvėmis.’ ' ' 1 • 1 »

•.—o—
Antanas Stanevičius, 66 m. 

amžiaus, gyvenęs 38 Grand 
St., Brooklyne, mirė rugpjū
čio 28 d., Kings County ligo
ninėje. Pašarvotas Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Aye. 
Bus palaidotas rugpjūčio 30 
dieną.

—o—
Jieva Krivickienė, 62 m. 

amžiaus, 1045 Forest Ave., 
Ridgewoode, mirė 28 d. rug
pjūčio. Pašarvota Garšvos ko
plyčioje. Laidos rugpjūčio 31 
dieną.

J. Sherneck, 60 m., kaltina- 
padegęs savo atsiskyru- 
pačios namus, 259 Boe- 
St., rugpjūčio 14vtą. Pen-

Inas 
šios 
rųm 
juos šeimos buvo gaisrininkų 
išpešiotos iš degančio namo. 
Sakoma, jis matyta nešant du 
galionu gasolinos prieš /gais
rą.

Skubus Atsišaukimas 
j Mūs Simpatikes

Sąryšyje su Moterų Seimu 
tikimėsi, jog suvažiuos daug 
delegačių iš tolimų kolonijų. 
Seimo rengėjos labai prašo 
mūs simpatikių, kurios išgali
te, kad suteiktumėt delega
tėms nakvynes. Mes gerai ži
nome, kad tuomi laiku visi tu
rės daug svečių ir vietos bus 
užimtos, bet pirmoje vietoje 
turime aprūpinti Seimo dele
gates, kurios ir taip turės pa
nešti nemažai išlaidų sąryšyje 
su kelione ir sugaištu laiku. 
Kas turit vietos, praneškite 
nakvynių rūpinimosi komite
tui, “L.” antrašu.

Seimo Rengėjo?.

North Shore, Oyster Bay/ir 
N. Hempstead miesteliai nuta- 

aprubežiuot svetimų miestų 
gyventojams galimybes nau
dotis jų pajūriais. Taikoma 
newyorkiečiams.

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.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės 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

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 
padidinu 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

t'QUOl! fj-Q.
MONOPoiP*
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ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOH, 

savas pas savą,

camVorhja
PORT '
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Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

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

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

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

Siūtai

Siūtai

ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

814.50
816.50
818.50ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas Pas

VARIAS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

%

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

. >




