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Sulyg Hitlerio ir Mussolinio. 
tai vokiečiai ir italai yra “tik
riausi arijai.’’ Vieni šviesia- 
brūviai, kiti juodbruviai, bet

i

“vadai.” 
žiūrėkite, kaip jie

Mussolinis pasirįžo 
Tyrelį (kurį Itali-

gi vistiek arijai, kadangi taip 
sako jūjų

Dabar
Tyroliuje plėšosi už gerklių.
“Arijus’
“išvalyti
ja pasigrobė po pereito karo 
iš Austrijos) ne nuo semitų 
rasės, bet nuo “vokiškų arijų” 
rasės.’. . .

Arijų rasė yra niekas dau
giau, kaip humbugas žmonių 
akims apdumti. Pasaulis rei
kia spręsti ne sulyg arijų, ar 
ne arijų, o sulyg to, kokia ša
lis kaip valdosi arba yra val
doma. Jei fašizmas, — reiškia 
kraštui didžiausią nelaimę.

i

nėra Amerikoje 
Už jį kur kas po-

ir Jacksonas,

Juozas Jurginis rašo “L. ži
niose,” jog “Amerikiečiai ma
no, kad populiariausi jų pre
zidentai yra keturi: Vašingto
nas, Linkolnas, Vilsonas ir 
Franklinas Ruzveltas.”

Wilsonas 
populiarus,
puharesni buvę prezidentai 
Jeffersonas 
abu žymūs demokratai. Reikia 
atsiminti, kad Jeffersonas pa
rašė Amerikos nepriklausomy
bės deklaraciją, — dokumen
tą, kuris niekad pasaulyj ne
bus pamirštas.

“Rinkimų kampanijos metu 
vienas pusgalvis kėsinosi 
(Rooseveltą) nužudyti . . . 
kagoje”. . .

Rooseveltas jau buvo

ji 
či-

iš-1
rinktas, jau buvo prezidentu, j Italijos fašistų. Tuo-

4 kai tas pusgalvis jį kėsinosi 
nužudyti, ir ne Čikagoje, o 
Miami Beach, Floridoje.

Ne visai tiesa ir tame, kaip 
rąšo p. Jurginis, būk prezi
dento priešai neišnaudoja jo 
nelaimės —vaikų paralyžiaus, 
kuris jį smarkiai palietė be
veik prieš 20 metų.

- Reakciniai republikonai ir 
kiti prezidento priešai naudo
ją .pantaplinį paštą ir šmeižia 
prezidentą Rooseveltą, saky
dami, kad jis pažangus todėl, 
kad nesveikas!. . . Jam prime
ta tą ir kitą. Reakcininkai 
naudoja .viską, kad tik pre
zidentą • Rooseveltą žmonių 
akyse sukompromituoti.

“Drau- 
‘teoriją 
kunigų

Čikagos “Draugas” rašo, 
būk Rusijoj perkamos ir par
duodamos mergaitės, 
go” redaktorius savo 
remia Marijampolės 
leidžiamu “šaltiniu.”

.Tai nudėvėta pasaka, ku
riai netikės net tamsiausia da
vatka. Ir toji pasaka nėra ori
ginali, — per metų metus ją 
skelbė “Naujienos.” Ar gi ne
atsimenam tų durnų dalykų 
apie “mpterų pardavinėji
mą?”

Tas pats “šaltinis” toliau ši
taip rašo:

“Tuo tarpu Lietuvos bolše- 
> vikai, parvykę iš Rusijos, kaip 

galvos netekę, giria Rusijos 
gyvenimą. Ar jie lietuvius lai
ko bepročiais ar patys tokiais 

; ' pasidarė ?... ”
Supraskit: vadindamas bol

ševikais, “Šaltinis” turi galvoj 
tokius žmones, kaip poetas 
LiŪdas Gira, rašytojas Petras 
Cvirka ir kiti. Aiškų, tie žmo
nės bolševikais nebuvo ir nė
ra. Sugrįžę iš Sovietų Sąjun
gos, 'jie pasakoja tik tai, ką 
jie matė ir patyrė socializmo 
krašte. Bet reakcininkams 
šiandien viskas bolševikiška, 
viskas raudona.
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Bus lietaus.

Lietuvos Rašytojų Draugijos 
pirmininkas,—p. Gira, bešališ
kas žmogus. Jis šiuo metu,

Plėšikai Nužudė Garsią So
vietų Aktorę

ir

Washington. — Birželio 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se buvo išmokėta $1,517,835 landas, iki baisiai karšta 
senatvės pensijų, pagal so-1 švyturio ugnim pragręžę 
cialės apdraudos įstatymą, seifą.

KRISLAI
Arijai Ima Arijams Už 

Gerklės.
Biskelį Ne Taip.
Republikonai Jį Šmeižia.
“Draugas” ir Šaltinis.” 

Rašo R, Mizara.
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KRUVINUOSE MŪŠIUOSE ITALAI FA
ŠISTAI NUŽUDĖ 26 VOKIEČIUS

Kasyklos Eksplozija Užmušė 
28 Kentucky Mainierius

IŠLAUKINIU MONGOLU SOVIETINIAI lėktuvai vėl pleškino japonus
-------------------------------------------------------E 

“Italy” Tyrolio Vokiečiai 
Sako: Hitleris Mus Išdavė

Roma. — Vidutinio am
žiaus ir senesni austriški 
vokiečiai “itališkame” Ty
relyje labai pasipiktinę, 
kad Hitleris susitarė su 
Mussoliniu pergabent 200,- 
000 Tyrolio vokiečių į Vo
kietiją. Jie sako, geriau 
jiem esą mirt negu apleist 
savo ūkius ir namus. “Iš
davė mus Hitleris,” kartoja 
jie su apmaudu. “Mes neno- 
norime būt įnerti į nazių 
uniformas,” taipgi jie sako. 
Bet tarp jaunesniųjų Hit
leris turi pritarėjų.

Kaip senesnieji, taip jau
nieji Tyrolio vokiečiai at
meta Mussolinio reikalavi
mą, kad jie turi tapt gerais 
“italais fašistais,” jeigu no
ri pasilikt “itališkame” Ty
relyje.

Jau per du paskutinius 
mėnesius kartojasi kruvini 
susikirtimai tarp šių vokie- 

se susikirtimuose užmušta 
ne mažiau kaip 26 vokiečiai 
ir 4 italai milicininkai.

40 Karinių Vokietijos 
Trokų Visai Viešai 
[važiavo į Danzigą

Danzig. — Jau visai ne
sislapstydami, atvažiavo į 
Danzigą 40 didelių Vokie
tijos karinių trokų į Dan
zigą. Juos vairavo naziai 
karinėse uniformose.

Atvyko tūkstantis Hitle
rio jaunimo organizacijos 
narių į Danzigą.

H i 11 e r i ninkai Danzigo 
valdovai rengiasi viešai pa
skelbt, kad “Danzigas nori 
grįžt prie Vokietijos.” Jis 
kol kas laikomas “nepri
klausomu, laisvu” miestu 
tarp Lenkijos ir Vokietijos.

Duktė Nušovė Tėvą, kad Jis 
Sulaužė Prižadą Negert
Danville, Ill. — Dvi sa

vaitės atgal Andrius Heath, 
39 metų amžiaus, buvo pri
žadėjęs daugiau negert al
koholio. Bet užvakar vėl 
parėjo girtas. Todėl jo duk
tė Altą, 16 metų, pasigrie
bė šautuvą ir nušovė tėvą, 
mūrininką.

Areštuota mergiščia sa
ko, kad vėl pasigėręs tėvas 
“pradėjo keikt ir plūst ma
ne ir kitus vaikus/’

matyt, jokiai ^partijai nepri
klauso. Betgi' jis šių žodžių 
rašytojui iš Maskvos rašė: 1

“Tik šiame mieste ir šioje 
šalyje žmdgus gali suprasti, 
kaip reikiant — ^tikrąją tik
rojo gyvenimo prasmę ir tiks
lą!”

štai, kodėl “Draugas” 
Šaltinis’ taip nerimsta!

Mirė neva “Stebuklingas 
Gydytojas,” Kuris Labai 

Praturtėjo iš Menu
. Viena. — Užbaigė savo 

dienas Valentin Zeileis, 66 
metų amžiaus, pagarsėjęs 
Austrijoj kaip neva “ste
buklingas gydytojas.” Jis 
neturėjo gydytojo mokslo, 
ir “gydė” žmones neva 
“slaptingais būdais;” sakė, 
kad to išmokęs nuo Indijos 
magikų. Jis vartojo, tokias 
“gydymo” priemones, ku
rias moksliniai daktarai pa
smerkė kaip monus. Tikrie
ji gydytojai ne kartą viešai 
paskelbė, kad jis yra apga
vikas. O Zeileis vis dėlto 
turėjo daugybę “kostume- 
rių.”

Vien tik 1929 m. jis “gy
dė” 14 tūkstančių žmonių, 
tarp jų ir 120 amerikiečių. 
Didelė dauguma jų buvo 
tik įsikalbėję sau nebūtas 
ligas; todėl patys pasveiko.

Už “gydymą” tas šuleris 
imdavo po 45 centus (skai
tant amerikiniais pinigais), 
ir jokį ligonį ilgiau “negy
dydavo” kaip minutę per 
vieną atsilankymą.

To “stebuklingo 
tojo” biznis taip 
kad jis užlaikė 9 
čius, 9 pensionatus 
namus savo ligoniam.

.gydy- 
išaugo, 
viešbu- 
ir 75

EXTRA
Naziai Sako, kad be Karo 

Gausią Danzigą

Berlin, liep. 18. — Nazių 
valdininkai tvirtina, kad 
Danzigas greitu laiku bus 
prijungtas prie Vokietijos 
be karo su Lenkija.

Vien New Yorke Išmeta 
75,000 Darbininkų

6
New York, liep. 18.—Per 
savaites bus paleista iš 

WPA viešų darbų 75,000 
paša Ipinių darbininkų. — 
Nusižudė bedarbis Wm. 
Gray, 50 metų, gavęs kvite- 
lę, kad jis jau neturės 
WPA darbo.

Praga. — Bestatydami 
pontoninį tiltą, prigėrė 10 
slovakų kareivių.

Maskva, liep. 18. — Plėši
kai, įsiveržę į kambarius 
gąrsios sovietinės aktorės 
Zinaidos Raič, nužudė ją ir 
išdūrė jai akis. Jinai buvo 
žmona sovietinio teatrinin
ko Mejergoldo. Piktadariai 
užmušė ir aktorės tarnaitę.

Providence, Kentucky. — 
Išimta dar devyni mainie- 
rių lavonai iš Duvin kasyk
los. Tai viso žuvo 
gliakasiai per eksploziją toj 
kasykloj. Nelaimės kalti
ninkas yra kampanija. Ji-

an-

“Perdaug” Valgantieji 
Vokiečiai Esą “Išdavi

kai,” Sako Naziai
Berlin. — Nazių maisto 

valdybos viršininkas G. M. 
Wirtz išleido patvarkymą, 
kad Vokietijos gyventojai 
mažiau valgytų mėsos, rie
balų ir sviesto. “Perdaug 
valgyti tai savotiška šalies 
išdavystė,” pareiškė tas val
dininkas, “ir toks blogas 
dalykas, kaip perdaug 
kyt ar be saiko 
koholį.”

Jis sako, kad 
kiečiai “keliais

maukt
rū- 
al-

vo-dabar 
procentais 

daugiau” su varto ją mėsos 
ir “25 procentais daugiau 
sviesto,” negu 1933 m.

Vokietijos maisto virši
ninkas Wirtz perša dau
giau valgyt nugraibyto pie
no, bulvių ir stambios ru
ginės duonos, be sėlenų at
metimo, o mažiau mėsos, 
riebalų ir sviesto. Jis taipgi 
pataria mažiau gert alaus, 
o daugiau obuolių giros 
(“saidės”). Nes alui reikia 
grūdų, kurių Vokietija per
dažai turi.

Wirtz nupasakojo^ būk 
žmonės būsią net sveikesni, 
jeigu pildysią jo patvarky
mus apie maistą, ir tvirti
no, kad riebus maistas “iš
šaukiąs vėžio ligą skilvyje.”

Policijos ex-Galva Teisme 
Kaip Gembleriy Sėbras

Buffalo, N. Y. — Prisiek
dintųjų teismas įkaitino bu
vusį miesto policijos galvą 
J. W. Higginsą ir buvusį 
demokratų partijos apskri
ties pirmininką F. J. Carrą, 
kad jie veikė išvien su gem- 
bleriais, bizniauto jais iš ar
klių lenktynių ir panašiais 
laužytojais įstatymo prieš 
gemblerystę. Abudu yra 
laikomi po $2,500 parankos 
vienas ir kitas iki regulia- 
rio teismo.

Už padėjimą gemble- 
riams laužyt įstatymą yra 
taip pat įkaitinti trys da
bartiniai policijos valdi
ninkai ir penki kiti asme
nys.

Žuvo Japonų Generolas 
Oro Nelaimėje

Tokio. — Nukrito japonų 
lėktuvas Hupeh provincijoj, 
Chinijoj. Užsimušė genero
las Asaichi Toji ir 11 kitų 
Japonijos karių.

nai nelaistė kasyklos; dėl 
to ir eksplodavo dulkės.

Vietinė valdžia neprilei
džia mainierių našlių ir 
našlaičių net pažiūrėt į kū
nus žuvusiųjų jų vyrų ir tė
vų.

Vokietija Grobia, Nai
kina Buvusios Čechos- 

lovakijos Miškus

dide-
Pil-

pro- 
negu

Praga. — Vokietijos vy
riausybė įsakė miškų savi
ninkams Čechijoj - Moravi
joj kas metai iškirst 
liūs daugius medžių, 
dant šį įsakymą, tai 
kasmet iškertama 50 
centų miškų daugiau, 
priauginama naujų medžių.

Naziai skiria skaudžias 
bausmes savininkam, kurie 
neiškirs nustatyto kiekio 
miško. Daugiau kaip pusė 
tų medžių bus išgabenami 
į Vokietiją. Ten jie bus 
perdirbami į celiulozą, į ma- 
terijolą drabužiams, vietoj 
vilnų ir bovelpos, ir varto
jami įvairiem kitiem reika
lam.

Tuo pačiu laiku Vokieti
jos valdžia griežtai įsakė 
cecham - slovakam miškų 
savininkam tuojau atsodint 
tiek pat medelių, kiek iš
kertama užaugusių medžių.

Bet kol nauji medžiai už
augs, tai labai daug miškų 
jau bus išnaikinta. Nuo to 
nukentės ir dirbamoji že
mė ir pievos. Čechai prisi
mena, jog Dalmatija ka
daise buvo gražus, derlin
gas kraštas; o kai Dalma
tijos miškai tapo išnaikinti, 
jinai virto į nudžiuvusius 
pusiau-tyrus.

Generalis Palestinos Žydą 
Streikas prieš Angliją

Jeruzalė, liep. 18. — Žy
dai paskelbė visuotiną de
šimties valandų streiką 
darbuose ir bizniuose Pa
lestinoj. Šiuom streiku jie 
protestuoja, kad Anglija 
šešiem mėnesiam sustabdė 
svetimšalių žydų įleidimą į 
Palestiną.

Teismas prieš 265 Mai
nierius Pikietininkus

Harlan, Kentucky. — Bo
sų teismas įkaitino 265 
areštuotus pikietininkus an
gliakasių streiko, kuriuos 
užpuolė milicija. Milicinin
kai nužudė du pikietinin
kus, bet jie netraukiami 
teisman. Skebai užmušė 
tris mainierius; bet ir šie 
žmogžudžiai neareštuojami.

Italijos Fašistai Patvir
tina, kad Anglija Išduoda 

Danzigą Vokietijai
Berlin. — Kartotinai bu

vo pranešta, kad Anglijos 
valdžia tarpininkauja su
laikyt Lenkiją su Hitleriu 
kas liečia Danzigo pervedi
mą Vokietijai.

Anglijos valdžia užginči
ja derybas dėl Danzigo. Bet 
Italijos fašistų laikraščiai 
be pastabų spaudina pra
nešimus, kad Anglija slap
tai tariasi su Hitlerio val
džia dėlei Danzigo.

Japonai Tikisi tik ‘Vieti
nio” Karo su Sovietais

Shanghai, Chinija. — Ja
ponų kariniai valdininkai 
išreiškia viltį, kad susikir
timai tarp japonų, iš vienos 
pusės , ir (besiginančios) 
Išlaukinės Mongolijos, iš 
antros pusės, gal “neišsi- 
vystys” į platų karą.

Ta japonų viltis rodo, 
kad jie bijo tikro karo su 
Išlaukine Mongolija, kurią 
Sovietai remia šimtapro
centiniai.)

Anglija Vis Nori Ap
gaut SSRS Sutarčia 

“Bendro” Apsigynimo
Maskva. — Anglijos ir 

Franci jos atstovai piršo So
vietams vėl neva “naujus” 
pasiūlymus dėlei “bendro” 
apsigynimo sutarties tarp 
Anglijos - Franci jos ir So
vietų.

Dvi valandas Anglijos ir 
Franci jos atstovai derėjosi 
su Sovietų premjeru V. Mo
lotovu, užsieniniu ministe- 
riu, bet be pasekmių, 
gi sutarties klausimas 
kasi beveik toj pačioj 
toj, kaip ir iki šiol.

(Neva “naujais” pasiūly
mais Anglija irgi stengiasi 
pasilikt sau skyles sutarty
je, pro kurias galėtų pas
prukt, paliekant faktinai 
vieniem Sovietam atremt 
užpuoliką Hitlerį.)

Tai- 
lie- 

vie-

Išplėšė iš Banko $1,343, 
Bet Nepasiekė $17,000
Canton, Ohio. — Du plė

šikai, vartodami acetyleno 
švyturį (torch), juomi pra
degino skylę dideliame “sei
fe” (plieninėje saugumo 
spintoje) Waynesburgo 
Banke, pasigrobė iš ten 
$1,343 ir pabėgo. Bet plėši
kai negalėjo pasiekt 17 
tūkstančių dolerių, kurie 
buvo užrakinti užpakalinė
je “seifo” dalyje.

Plėšikai darbavosi 6 va-

Tuom Atsakė į Japoną Or 
laivią Padarytą Ataką

Hsinking, Manchukuo. — 
Aštuoni sovietiniai lėktuvai 
Išlaukinės Mongolijos, liau
diškos respublikos, bom
bardavo Halunarshaną, ja
ponų kariuomenės ir gele
žinkelių centrą, kuris yra 
už 125 mylių nuo Išlaukinės 
Mongolijos rubežiaus. Lėk
tuvai išmetė kelis tuzinus 
bombų, sunaikino pašto rū
mą ir keturis traukinio va
gonus, ir sužeidė keturis 
asmenis, — kaip kad prane
ša japonai. Tai jau ketvir
tą kartą sovietiniai lėktuvai 
Išlaukinės Mongolijos bom- 
bardavo japo nūs giliai 
Manchukuo krašte per vie
ną savaitę.

Šiuom bombardavimu, 
matyt, Išlaukiniai Mongolai 
atsiliepė į tai, kad japonų 
lakūnai pirmadienį bombar
davo Tamską, orlaivių cen
trą Išlaukinės Mongolijos.

Japonai buvo pagrūmoję 
orlaiviais bombarduot Bla- 
govieščenską, sovietiniame 
Sibire. Bet kad dabar sovie- ' 
tiniai lėktuvai bombardavo 
Japonijos - Manchukuo Ha
lunarshaną, tatai japonai 
laiko ženklu, jog Išlaukinė 
Mongolija ir Sovietai nebijo 
Japonijos grūmojimų ir su 
panieka žiūri į tokius grū
mojimus.

Traukiama vis daugiau 
japonų kariuomenės į pa
sienius Sovietų Sibiro ir Iš
laukinės Mongolijos.

I
$

Ligą Epidemija Laivuose 
Tarp Žydą Pabėgėlių

Paryžius. — Išsiveržė 
kokios tai smarkios limpa
mos ligos dviejuose Vokie
tijos laivuose, kuriais buvo 
gabenama 1000 žydų iš Vo
kietijos į Palestiną. Angli
jos vyriausybė Palestinoje 
nepriėmė tų pabėgėlių. Ne
įsileido jų ir joks kitas 
kraštas; tik, galų gale, Le- 
bano valdžia davė leidimą 
tiem žydam pabėgėliam, su 
daugeliu ligonių, apsistoti 
Beirute.

Du kiti 'Vokietijos laivai 
su 1,560 žydų tremtinių 
bastosi po jūras. Nes joks 
kraštas jų nepriima.

Daugelis tokių žydų pa
bėgėlių nusižudo ar bando 
nusižudyt. x'

Anglijos karo laivai sau
go Palestinos pakraštį, kad 
neįplaukų į Palestiną jokie 
žydai iš užsienių.

i
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POTVINIS NEWARKO 
SKLEPUOSE

Newark, N. J. — Pra
trukus miestinio vandens 
vamzdžiui, tapo užlieta rū
siai šimto namų; dėl to pa
sidarė $200,000 nuostolių. 
Miesto inžinieriai jau taiso 
vamzdį.
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Ar 50 Centų Neužtenka?
Įėjimas į Pasaulio Parodą New Yorke 

nustatytas 75 centai suaugusiam asme
niui. Tai labai aukštas įėjimas ir šiais 
laikais tas sulaiko daug žmonių nuo pa
matymo tikrai įdomių ir gražių dalykų.

Todėl pastaromis dienomis kilo judė
jimas už tai, kad įėjimo kaina būtų su
mažinta iki 50 centų. Patys Parodos 
koncesijonieriai to reikalauja. To pagei
dauja ir kiti žmonės.

Tai sveika nuomonė ir mes su ja pil
niausiai sutinkam. Įėjimas į Parodą rei
kia. sumažinti, kad davus progos juo di
desniam žmonių skaičiui ją pamatyti.

Japonų Melai ir Amerikos 
Laikraštininkai

Lenkija Kovotą ir Viena
Pasikalbėjime su Amerikos spaudos 

korespondente, Mary Heaton Vorse, • 
Lenkijos kariuomenės viršyla gen. Smig- 
ly-Rydz pareiškė, kad jei Vokietijos na- 
ziai pasigrobs Danzigą, tai Lenkija 
skaitys tą žygį karo pradėjimu. Tokiu 
atveju: “Lenkija yra nusitarusi kariauti 
už Danzigą netgi jei jai prisieitų kovo
ti vienai.”

Tai stiprus pareiškimas stipraus žmo- ! 
gaus. Viskas rodo, kad Lenkija tatai ir 
darys, jei Hitleris vykins savo plėšikiš- j 
kas užmačias. Jei tokiu tonu būtų kal
bėjusi Čechoslovakija, tai veikiausiai 
dalykai šiandien būtų buvę kitoki: Hit
leris nebūtų drįsęs ją draskyti ir pa- : 
vergti.

Rytoj Protesto Streikas
Rytoj, liepos mėn. 20 d., Darbininkų 

Susivienijimas (Workers Alliance), ku
riam priklauso bedarbiai ir daug WPA 
darbininkų, ruošia vienos dienos protes
to streiką prieš reakcininkišką Woodru- 
mo bilių. Tasai bilius, kaip jau ne kartą 
buvo rašyta, paliks be darbo šimtus tūks
tančių darbininkų, o kitiems nukapoja 
algas.

Taigi teisingas ir remtinas WPA dar
bininkų pasimojimas vienos dienos strei
kui. Tai bus stiprus protestas prieš reak
cininkus. Tai, beje, bus dramatiškas su- 
įdominimas viso krašto darbininkų su ta 
padėtimi, kurią sudarė reakcininkiškas 
Woodrumo bilius. .

Štai kodėl patartina visiems WPA 
darbininkams išstoti šin protesto strei- 
kan, arba, kaip tūli vadina, stapičiun.

Lietuvos šaulių Sąjungos aviacija—pirmoji eskadrilė su trimis naujai įsigytais orlaiviais.

Civilinė Metrikacija Nepadžiauta
Tūli manė, kad civilinės metrikacijos 

dalykas Lietuvoj jau tapęs padžiautas 
lentynoje ir jo naujoji vyriausybė nebe- 
liesianti. Tačiau Kauno spauda praneša, 
jog teisingumo ministeris Tamošaitis už
tikrinęs seimą, kad tasai įstatymas esąs 
gaminamas. Gaminami, sakė p. Tamošai
tis, du įstatymai: vienas Civilinės metri
kacijos, o kitas Jungtuvių Įstatymas.

Jau net ir pažangesni kunigai (pav. 
kun. Krupavičius) pasisakė už civilinės 
metrikacijos įstatymo pravedimą.

Tokis įstatymas jau senai turėjo būti 
Lietuvoj įvestas.

Didelis Derlius
Iš Maskvos pranešama, kad šiemet 

Sovietų Sąjungoj derlius kur kas labiau 
perviršys pereitų metų derlių. Be to, šie
met javai greičiau ir pasekmingiau nu
imami.

“Daily Workerio” korespondentas 
Maskvoj rašo, kad iki liepos 10 d. jau 
buvo nuimta nuo 7,927,000 hektarų ja
vai. O pereitais metais iki tos dienos 
tebuvo nuimta tik nuo 6,527,000 hektarų. 
. Šiemet Sovietų farmeriai veda smar
kesnę socialistinę kompeticiją javų ėmi
mo darbuos. Be to, šiemet yra kur kas 
labiau ištobulinta javų nuėmimo tech
nika—mašinerija įr daugiau mašinų 
yra.

Kiekvieni metai atneša socializmo 
kraštui vis daugiau laimėjimų, daugiau 
pasiekimų,—laimingesnį žmonėms gyve
nimą.

Ar Išmes?
Liepos mėn. 29 d. Lilies mieste, Fran- 

cijoj, prasidės Socialistinio Jaunimo In
ternacionalo kongresas. Kaip paprastai, 
prieš kongresą reakcininkai jau galan
da savo dantis prieš tam tikrus žmones 
ir ištisas organizacijas. Labiausiai reak
cininkai neapkenčia Ispanijos Socialisti
nės Jaunimo Sąjungos. Ji reakcininkams 
perdaug kairi, kadangi Ispanijos karo 
metu jaunieji socialistai ir komunistai 
susivienijo ir sudarė vieną sąjungą.

Pranešimai skelbia, kad trockistai-ca- 
balleristai, kurie suorganizavo savo sau
jelę pasekėjų ir pavadino socialistine 
jaunimo sąjunga, nori jai gauti pripaži
nimo, o aną, didžiąją organizaciją, visai 
iš Internacionalo išmesti!

Kažin, argi jaunųjų socialistų kongre
sas paklausys reakcininkų balso? Jeigu 
jis taip padarytų, tai didžiai nusidėtų 
visam darbininkų judėjimui. Šiuo metu 
pažangiosios jėgos ne skaldyti reikia, 
bet vienyti ir vienyti labai greit.

Užginčija Triesto Par- 
samdymą Naziams

Roma. — Italijos, valdžia 
užginčija pranešimus, kad 
jinai dešimčiai metų par
siundė Triesto miestą su 
prieplauka Vokietijai.

Berlin. — Nazių valdžia 

sako, kad Vokietijai nesą 
jokio išskaitliavimo samdyt 
Triestą nuo Italijos. Nes 
Italija ir taip duoda Vokie
tijai naudotis Triesto prie
plauka prekybiniams reika
lams. O bendriems su Ita
lija kariniam tikslam ta 
prieplauka būsiant visuo
met atdara naziams. .

Hitleriukui Nevyksta
Amerikos vokiškų nazių vadui Fritzui 

Kuhnui nebevyksta. Andai jis buvo su
imtas kaipo paprastas apgavikas, o šio
mis dienomis tapo sugautas girtas vai
ruojant automobilių.

Nereikia nei aiškinti, kad su šitokio
mis “reklamomis” jis save smarkiai nu- 
sinakins net ir savo pačių pasekėjų tar
pe.

Kuhno “žygiai” aiškiai parodo, kas 
būtų, jei tokios rūšies elementui pavyk
tų užimti kokia nors atsakominga-vals
tybėje vieta, kurios jis siekiasi. Antra, 
tai parodo, kokios rūšies sutvėrimai 
šiandien valdo Vokietiją ir Italiją!

Japonai Muša Amerikones 
Misionieres

Shanghai. — Japonas 
sargybinis sustabdė gatvėje 
dvi amerikones misionieres 
ir du kanadiečius mieste 
Wuhu. Sustabdytieji paro
dė reikalingus dokumentus,
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Chiniečiy masės laukia prie vartų įeiti į britų koncesiją Tientsine, kurią japo
nų militaristai laiko užblokiavę,—aptverę spygliuotomis vielomis.

J a p o ni jos imperialistai 
užpuolę Mongolijos Liau
dies Respubliką, negalėda
mi įveikti, skelbia svietui 
pasakiškas pergales. Vieną 
dieną jie jau paskelbė, kad 
net virš 500 Sovietų lėktu
vų sunaikinę nuo gegužės 
12 dienos.

Daugiau susidomėjo ir 
amerikinės spaudos repor
teriai ir nuvyko į karo 
frontą persitikrinti. Ir jie 
visai ką kitą surado. Nors 
ir čia reikia pažymėti, kad 
jie randasi japonų armijos 
pusėj ir jų žinias japonai 
cenzūruoja.

Korespondentas Russell 
Brines, kuris per ilgus lai
kus buvo Japonijos sostinėj, 
kuris labai tankiai rašė už 
Japoniją, nuvykęs į pafron
tę praneša: ’

“Japonijos orlaiviai nuo
latos kelią savo apsistojimo 
centrus giliau į Mandzūriją, 
nes bijo Sovietų orlaivių 
užpuolimo. Kasdien vis vei
klesni darosi Sovietų lėk
tuvai, kurie bombarduoja, 
netoli Hailar, japonų susi
siekimo centrus.”

Taip jis pranešė liepos 12 
dieną. Hailar yra apie 120 
mylių Mandžūrijoš pusėj 
nuo ten, kur eina mūšiai. 
J ę i g u j a p o nai nuolatos 
krausto savo lėktuvus vis 
giliau nuo fronto, jeigu So
vietų lėktuvai net 120 mylių 
japonų užnugary j bombar
duoja susisiekimų centrus, 
tai tas tik patvirtina Mask
vos pranešimą, kad visas 
laikas ore Sovietų ir mon
golų lėktuvai ėmė viršų ant 
japonų lėktuvų.

Antras amerikinis kores
pondentas A. T. Steele pra
neša liepos 13 dieną iš Hai
lar, kad jis buvo nuvykęs 
karo f rontan. Jis rašo: 
“Per tris dienas aš mačiau 
virš 200 atvežtų japonų ka
reivių sužeistų. Tai bus tik 
dalis sužeistų mūšiuose. Jų 
žaizdos įvairios, padarytos 
kanuolių svaidinių skevel
drų, orlaivių bombų, kulka- 
svaidžių kulkų, rankinių 
granatų ir kitų ginklų.”

Jis interesavosi pamatyti

išduotus pačios japonų vy
riausybės, bet kareivis vis- 
tiek smarkiai apdaužė vei
dan amerikones ir kana
diečius.

Amerikos ir Anglijos at
stovai dėl to pasiuntė pro
testus Japonijos valdžiai. 

sudaužytus Sovietų-mongo- 
lų orlaivius, apie kuriuos 
tiek daug gyrėsi japonai. 
Jis, su pagelba japonų ofi- 
cierių j ieškojo Sovietų or
laivių liekanų ir1 rašo:

“Aš nieko nemačiau šia
me žygyj, kas patvirtintų 
japonų taip garsiai išbūb- 
nytas pergales, kada jie 
skalbia, kad virš 400 Sovie
tų orlaivių numušė. Per vi
są tą laiką aš mačiau tik 
vieno orlaivio liekanas, ku
ris bus japonų numuštas.”

Tai taip rašo Associated 
Press korespondentai. A. T. 
Steele toliau prideda: “An
tradienį, liepos 11 dieną, aš 
mačiau, kaip traukė rusų 
artilerija į poziciją. Taipgi, 
buvau gražaus vaizdo liudi
ninkas, kaip apie 500 rusų 
tankų ir aut omobilinių 
sunkvežimių retai pasiskir
stę traukė per vieną Mon
golijos kalną linkui mūšių 
vietos.”

Reiškia, jeigu apie 500 
Sovietų tankų ir automobi
linių sunkvežimių Važiavo į 
frontą, kuriuos galėjo nuo 
kalno matyti Steele, tai juos 
matė ir japonai. Jeigu ja
ponai taip lengvai valdytų 
orą, naikintų Sovietų lėk
tuvus, kaip jie gyrėsi, tai 
jie būtų pasiuntę savo karo 
orlaivius ir ištaškę tuos 
Sovietų tankus ir trokus. 
Bet matyt, kad jiems bai
sūs Sovietų lėktuvai, tat ir 
nedrįso užpulti tankus ir 
trokus.

Pagaliau, į frontą pribu
vo ir United Press kores
pondentas John R. Morris. 
Jis tris dienas išbuvo fron
te, kur eina tarpe japonų 
ir mongolų mūšiai; jis taip 
pat norėjo pamatyti šimtus 
sudaužytų Sovietų lėktu
vų, apie kuriuos visur ja
ponai gyrėsi. 4r štai ką ra
šo:

“Japonai visame mano 
kelyj tvirtino, kad jie nu
mušė nemažiau, kaip 400 
Sovietų lėktuvų, o japonai 
per tą laiką neteko tik 
12... Vienok dienos šviesoj 
aš su pagelba japonų ofi- 
cierių j ieškodami Sovietų 
lėktuvų liekanų suradome 
tik vieno rusų bomberio 
motorą, trijų sparnų lieka
nas ir du kulkasvaidžius.”

Taigi, ir šis reporteris su
muša tas japonų pasakas 
apie šimtų Sovietų lėktuvų 
sunaikinimą.

Liepos 14 dieną atėjo ži
nios iš Maskvos, kurios pra

nešė, kad nuo; liepos 5 die
nos iki 12 ėjo žiaurūs mū
šiai, kurie baigėsi durtu
vais. Japonai buvo sumuš
ti. Visos jų atakos atmuš
tos ir išvyti iš Mongolijos. 
Sovietai praneša, kad tuo
se mūšiuose japonai naudo
jo 7-tą ir 23-čią pėstininkų 
divizijas; Pirmą Motorizuo
tą Brigadą, artilerijos pul
ką, šešis ar septynis raita- 
rijos pulkus, daug orlaivių 
ir apie 100 tankų.

Japonų nuostoliai yra 
apie 2,000 užmuštų, 3,500 
sužeistų. Sovietai suėmė 
254 japonus į nelaisvę, jų 
tarpe kelis didelius viršinin
kus; 4 kanuoles; 4 tankus, 
15 šarvuotų automobilių; 70 
kulkasvaidžių ir nemažai 
kitų' ginklų. Sovietai ir 
mongolai neteko 293 žmo
nes užmuštais ir, 653 su
žeistais. Ore Sovietai-mon- 
golai nustojo 11 karo lėtu- 
vų, o japonai 61 lėktuvą. 
Nuo gegužės 28 dienos ore 
S o v i e tai-mongolai neteko 
52 lėktuvus, o japonai 199 
lėktuvus.

Kad S o v ietai-mongolai 
supliekė japonus, tą, patvir
tino ir Associated Press ži
nia iš Hailar, Mandžūrijoš, 
kad “per visą dieną Sovietų 
orlaiviai veikė bombarduo
dami japonų susisiekimo 
centrus netoli Hailar.” Hai
lar gi yra apie 120 mylių 
nuo rubežiaus. Reiškia, 
jeigu ten veikia Sovietų or
laiviai, tai jie kaip ir Mas
kva praneša “visas laikas 
mūšių rajone valdė orą,” 
japonai buvo ore nugalėti.

Kovos Mongolijos pasie
nyj prasidėjo gegužės 11'

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. “Redakcija”: Man 
pribuvus į New Yorką, net 
nustebau, pamatęs, kaip 
mieste ant kampų ameriko
nai pardavinėja knygutes 
apie Kun. Coughliną. Tose 
knygutėse jisai numaskuo- 
jamas, kaipo fašizmo agen
tas.

Bet štai ką aš norėjau 
paklausti “Laisvės” redak
cijos: Kodėl gi iki šiol dar 
jokios literatūros lietuvių 
kalboj nebuvo išleista prieš 
kun. Coughliną? Aš puikiai 
žinau, kad nemažai lietuvių 
jam karštai tiki. Katalikų 
srovės laikraščiai, kaip 
“Darbininkas” ir “Drau
gas,” Coughlino filosofijas 
lietuviams perša.

Svečias iš Bostono.

Trečiad., Liepos 19, 1939.

dieną, kada japonai sutrau
kė ten jėgas ir užpuolė 
mongolus. Mongolai su pa- 
drūtinimais už kelių dienų 
japonus atmetė atgal. Bet 
japonai vėl traukė daugiau 
ir daugiau jėgų ir puolė 
mongolus. Tada Sovietų Są- 
junga a t ėj o Mongolijos 
Liaudies Respublikai į pa- 
gelbą, su kuria turi bendro 
apsigynimo sutartį. Mūšiai 
ėjo. Abi pusės traukė dau
giau ir daugiau jėgų. Paga
liau, tarpe liepos 6 ir 12 
dienos įvyko didelis spren- 

1 džiamas mūšis. Japonai jį 
pralaimėjo. Jie išmesti at
gal. Dabar klausimas: ar 
jie nusiramins kokiam lai
kui, taip, kaip 1938 metais 
nusiramino, kada Sovietai 
juos sumušė prie Zaozior- 
naja kalno, ar jie vėl trauks 
daugiau jėgų ir puls mon-
golus-Sovietus? Kaip atro
do, tai japonai išprovokuos 
mūšius ir kitur ant Man- 
džūrijos sienos, nes jie ra
šo, kad būk Sovietai prie 
to rengiasi. Jeigu jie išpro
vokuos mūšius ir kitur, tai 
gali prasidėti didelis karas 
tarpe Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos. D. M. š.

Su Plike Bėda...
Ponas su didele plike:
—Iš tikrųjų, kodėl aš tu

riu mokėti visą kainą už 
kirpimą, kad ant mario gal
vos vos vienas kitas plau
kas bėra?

—Tamsta, pone,—aiškina 
kirpėjas,—visą kainą moki 
ne už plaukų nukirpimą, o 
už jų sujieškojimą.

—o— 
Paaiškino

—Pasakykite man,—taria 
miestietė ūkininkui,—kodėl 
tame maiše, kurį užvakar 
atvežėte, viršuj buvo daug 
didesnės bulvės, negu apa
čioj?

—Mat, poniute,—aiškina
si ūkininkas,—aš jau esu 
senstelėjęs ir prie kiekvie
no darbo ilgiau dirbu. Dėl 
to ir paskutinės bulvės, ku
rias aš į maišą supilti iška
su, per tą laiką suspėja iš
augti didesnės.

(Surankiota)

Atsakymas
Iš tiesų tai didelis mūsų 

apsileidimas. Tą reikia pri
sipažinti. Apie kunigą 
Coughliną ir jo darbus jau 
senai reikėjo suteikti lite
ratūros Amerikos lietuviš
kai visuomenei. Jis šiandien 
Amerikoje yra pavojingiau
sias fašizmo auklėtojas.

Bet, sakoma, geriau vė
liau, negu niekad. Galime 
pranešti mūsų skaityto
jams, kad dienraštis “Lais
vė” neužilgo išleis brošiūrą 
apie kun. Coughliną. Ją pa
ruoš drg. R. Mizara.

Taigi, visi ruoškitės prie 
brošiūros skaitymo ir pla
tinimo. Užsakymus galite 
jau dabar siųsti. Žinote, 
kuomet administracija už
sakymus turi iš anksto, tai 
žino, kiek brošiūros reikia 
spausdinti.

t
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Chinijos Moterys Kovoj 
už Tėvynę

Chinijos moterys ir merginos aktingai da
lyvauja kovoj už tėvynes laisvę, štai keletas 
pavyzdžių, vaizduojančių chinų moterų did
vyriškumą.

Cai-J-Fei—viena iš įdomiausių chinų mo
terų. 1937 m. organizavo partizanų būrį. Iš 
pradžių jame buvo 300, paskui jis išaugo 
iki 1,500 žmonių, šitas būrys užpuola ja
ponų kareivius, skandina japonų laivus (ka
terius), sunaikino 3 japonų šarvuočius.

Senutė 60 metų Dzia-Tun-Veg, organizavo 
partizanų būrį iš 5,000 žmonių.

Netoli Findin stoties dvi ginkluotos mer
gaitės užpuolė praeinančius kareivius ir už
mušė 7. Mergaitės buvo areštuotos ir sušau
dytos. Kada jas vedė į sušaudymo vietą, jos 
šaukė: “Tegyvuoja chinų respublika.”

Chinijoj organizuota visos Chinijos mote
rų asociacija. J šią organizaciją įtraukta apie 
6 milionai moterų. Moterys siuva kareiviams 
drabužius, batus, saugo kelius ir dalyvauja 
mūšiuose. Moterys padeda partizanams ar
dyti japonų pratiestus plentus, telegrafo ir 
telefono linijas. Pavasarį moterys suruošė 
lenktynes: kas daugiau nukirs telefonų 
stulpų. Lenktynes laimėjo dvi 17 metų mer
gaitės. Kiekviena iš jų nukirto po 36 stulpus.

Partizanų būriuose yra daug studenčių, 
kurios lygiai su vyrais kaujasi mūšių lau
kuose. Šanchajaus darbininkės su rašytoju 
Chu-Lan-Si organizavo grupę, kuri lydėjo 
chiniečių kariuomenę į šanchajaus-Uckanio 
ir kitus frontus, ši grupė padėdavo valstie
čiams surinkti derlių, slaugė sužeistuosius ir 
vedė agitaciniai-propagandistinį darbą tarp 
kovotojų. Daugelis moterų mokinasi įvairio
se mokslo įstaigose—politinėse, technikinėse 
ir net karinėse. Moterys stato spektaklius, 
ruošia pasikalbėjimus ir paskaitas kovoto
jams. Į moterų būrius ateina labai daug vai
kų. Jie tiesiog maldauja priimti juos į bū
rius. Vieną berniuką atvedė tėvas, -nes su
laikyt vaikas namie buvo negalima.

—Eik,—sakė jis sūnui—kada išvarysi prie
šus ir grįši—rasi mane kalnuose su partiza
nais. Atmink, kad mūsų šeimos ir visos Chi
nijos ateitis pareina nuo tavęs.

Chinijos ateitis—jos liaudies, jos drąsaus 
jaunimo, milionų didvyriškų moterų, kovo
jančių už tėvynės paliuosavimą, rankose.

LAISVft
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suvilgytu

žaismines

musių ir 
jūsų kū-

maudynėj
o labai

Kaip Čigonės Gydė 
Moteris

Birželio 15 d. Marijampo
lės apygardos teismas spren
dė įdomią dviejų čigonių by
lą, kurioj jodvi buvo kaltina 
mos apgavyste ir vogimu.

Pereitų metų rudenį į Tra- 
kimavičienės namus Rudami
nos valsčiaus, Pagrūdų kaime 
atėjo dvi čigonės. Namie te
buvo tik Trakimavičienė ir jos 
duktė Stasė. Vyresnioji čigo
nė, tik žvilgterėjus į Traki- 
mavičienę, su užuojauta pa
stebėjo, jog ta serganti. Tra- 
kimavičienė prisipažino esanti 
nesveika, o čigonė pridūrė tu
rinti gerų vaistų. Ji išsiėmė 
mažą buteliuką, davė vaistų 
paragauti Trakimavičiūtei ir 
tik tada padavė motinai.

Vaistai pasirodė esą stiprūs, 
ir abi moters apsvaigo, neteko 
sąmonės. Kada jos prasiblai
vė, jau nebuvo nei čigonių, nei 
draugelio daiktų: 2 paršelių, 
vištų, keptuvių, 21 m. audeklo 
ir kt., vertės apie 120 litų.

Apie įvykį greit buvo pra
nešta policijai, kuri Ąžuolų 
Būdoj sulaikė čigonę Anasta
ziją Fišerienę, padarė jos ve
žime kratą ir rado dalį iš Tra- 
kimavičienės pavogtų daiktų. 
Buvo išaiškinta, kad antroji

Plaukui Mazgojimas
Rasime daug žmonių, ypač moterų, ku

rios švarumą myli ir švariai užsilaiko, ta
čiau turi įsigyvenę seną, nudėvėtą mintį, 
kad plaukai negalima mazgoti tankiau, 
kaip vieną syk į mėnesį bei rečiau, kadan
gi manoma, būk tankus plaukų plovimas 
išdžiovinąs juos. O tai labai klaidingas 
manymas, nes, kaip tik atvirkščiai, norint 
turėt gražius, sveikus plaukus, švarią gal
vos odą, yra būtinas reikalas mazgoti vieną 
syk į savaitę.

Tinkamas plaukų mazgojimas niekad ne
išdžiovins jų, bet dar priduos gyvumo, sti
muliacijos. Atsitikimuose, jei galvos oda nė
ra švari’, randasi pleiskanų, tai reikėtų maz
goti ir du sykiu į savaitę.

Tiesa, jei mazgojant plaukus pilnai ne
išplaunama muilas, tai aiškus daiktas, kad 
plaukams nėra sveika. Todėl nepatartina 
paėmus šmotą muilo tiesiog trinti juo plau
kus, kadangi tuomet sunkiau išplauti mui
las. Geriausias būdas plaukų plovimui, tai 
ištarpyti muilas, kadangi tuomet daug leng
viau duodasi išplauti. Kad išplaut gerai 
plaukus, reikia nesigailėt šilto vandens, taip
gi gera paskiau užpilt ir šalto vandens, šal
tas vanduo stimuliuoja, paakstina kraujo 
cirkuliaciją, be to, uždaro odos skyliukes 
(pores).

Išmazgojus plaukus, jei jie nesiduoda iš
šukuoti, ypač menki, smulkūs plaukai (fine 
hair) mazgojant labai susivelia, tad kuomet 
prisieina iššukuoti, pusė jų lieka šukose. To
kiuose atsitikimuose yra gerai uždėt biskį 
alyvos “Briliantine,” tada lengvai išsišukuo
ja ir kada išdžiūsta, tai alyva žymės nepa
lieka.

Nėra verta jieškoti plaukų mazgojimui 
speciališkų muilų “shampoos,” kurie yra 
aukštai reklamuojami, kadangi jie neša tą 
pačią naudą, kaip ir paprasti muilai. Pav., 
palmolive muilas yra pilnai tinkamas kaip 
veidui, taip plaukams. Castile muilas taip
gi geras.

Nesveiki plaukai, sausi, be gyvumo, ne
siduoda suvaldyti, krinta į visas puses, at
rodo lyg būtų išdžiūvę šiaudai, Tai žen
klas, kad gali rastis kas nors negerai žmo
gaus organizme. Nuolatiniai rūpesčiai, nuo
vargis taip pat daug atsiliepia ant plaukų 
ir abelnos žmogaus sveikatos ir išvaizdos. 
Tokiuose atsitikimuose reikėtų jieškoti pa
matinės priežasties, o plaukams įsigyti ge
ras šepetys ir kas dieną gerai plaukus iš
šukuoti, galvos oda ištrinti, išmasažuoti dar 
ir su alyva. M. Baltulioniūte.

čigonė buvo Fišerytė Marė, 
kurią taip pat policija sulaikė 
ir iškvotė.

Ekspertas dr. Bagdonas sa
ko, kad nėra galimumų da
bar nusįtatyti, koki tenai buvę 
vaistai, bet tikra, kad tai ne 
paparčio šaknys. Nes vaistų 
veikimas buvo labai stiprus. 
Liaudis žinanti kai kuriuos 
svaigalus, pav., durnaropės ir 
matomai čigonės tomis žinio
mis pasinaudoję.

Apygardos teismas Anasta
ziją Fišerienę, 35 metų am
žiaus, kilusią Ukmergėj ir ne
turinčią nuolatinės gyvenamos 
vietos, pripažino kalta ir nu
baudė pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Fišerytę 
Marę, 18 m. amžiaus, išteisi
no. (“Liet, žinios”)

Ji Vyksta Lietuvon 
Paviešėti

Konstancija Abekienė, chi- 
cagietė, sykiu su savo sesute 
Salomėja šarkiūniene iš St. 
Charles, Ill., atvyko į rytus, 
kur pasisvečiavusios per sa

K. ^Abekienė
vaitę laiko, liepos 24-tą, šve- 
dų-Amerikos linijos laivu iš
plauks Lietuvon, apsilankyti 
pas motiną, seserį, brolį ir ki
tus gimines. Paskiau mano 
aplankyt Sovietų Sąjungą, o 
rudeniop grįžt Chicagon.

K. Abekienė yra žymi dar
buotoja vidurvakarių lietu
viuose, kaip chicagieČiai sako: 
“visur ją rasi.” Ji veikia Vi- 
durvakarinių Valstijų Moterų 
Sąryšyje, Lietuvių Moterų 
Kultūros Kliube ir jo chore, 
taipgi eilėj kitų organizacijų 
bei spaudos rėmime; ji žo
džiu, daina ir įvairiais organi
zaciniais darbais gelbsti judė-

Mrs. William Kengla iš Upper Derby,. Pa., su 
sūneliu Michael, randasi tarp daugelio kitą 
Amerikiečių, pagautų į Japonijos blokados 
sląstus Tientsine. Mrs. Kengla yra žmona J. 
V. jūrininkų kapitono, einančio savo pareigas

Chin i jo j.
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Šeimininkei
Valgiai Karščiuose

Karštame ore patariama 
lengvai Valgyt. Taipgi ame
rikiečiuose priimta ir visiems 
tinka bent kartą per dieną 
valgyt šaltą valgį. Štai pora 
vinigretų (salads) :
Keptą Šabalbonų Vinigretas
Viena didelė skardinė keptų 

šabalbonų (baked beans), pu
sė puodelio labai smulkiai su
pjaustytų salierų, ketvirtada
lis puodelio smulkiai supjaus
tytų saldžių agurkėlių, 2 kie
tai virti kiaušiniai, 1 šaukštas 
mayonaise, 1 šaukštelis citri
nos sunkos, biskelis druskos.

Sudėjus viską į gilų bliūdą, 
atsargiai su šakele sumaišyk. 
Tinka prie bile šaltos mėsos 
ir “sandvičiams.” Norint, kad 
gražiai atrodytų, išpylus ša- 
balbonus į sietelį perpilk šal
tu vandeniu, kad sosas nusi
plautų, leisk kiek apdžiūti ir 
tuomet sumaišyk su kitais 
prieskoniais.

Ananasas su Sūriu
Kiekvienam asmeniui imk 

porą lapų salotos, porą apva
lių griežinių ananaso (pine
apple). Pridėk ananaso iš
pjautą vidurį su sūriu, už
dėk porą šaukštų išplaktos 
grietinės; jeigu turi po ranka, 
tai ant viršaus užbarstyk ka
potais riešutais ir šaltą duok į 
stalą. Vartok grietinės sūrį 
(cream cheese) arba varškę.

Šitokiu pat būdu daroma 
konservuotų kriaušių, pyčių ir 
kitokių vaisių vinigretai. 

—i—o—
Virš minėti receptai imti iš 

knygos “Virėja,” kurioj ran
dasi virš 200 įvairių valgiams 
daryt receptų. Sutaisė K. Pe- 
trikienė. Kaina $1. Gaunama 
46 Ten Eyck St.,1 Brooklyn, 
N. Y.

jimui, plunksną taipgi laiks 
nuo laiko panaudoja Moterų 
Skyriams ir šiaip žinutėms 
pranešt, spaudai. Jai pagerbt, 
sykiu Moterų Seimo reikalams, 
chicagietės suruošė išleistuvių 
vakarą liepos 15-tą.

Linksmos kelionės ir ramaus 
pasilsio pas saviškius, taipgi 
laimingos kelionės atgal pas 
mus ir prie paliktų darbų!

D—ge. .
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SERBIJOJ. — Mažame kai- 
melyj gyventojai patvarkė, 
kad kuris tik vartos nešvarius 
žodžius-keiks, turės valyt gat
ves.

NORTH CAROLINA, Reads 
ville, teisėjas E. H. Wrenn 
nusprendė, kad kiekvienas nu
baustas už girtuoklystę turės 
išgert aštuonias uncijas rici
nos.

VOKIETIJA. — Visi ber
niukai ir mergaitės nuo dešim
ties metų amžiaus privalo būt 
įrašyti į Hitlerio jaunuolių or
ganizaciją, kurioje Hitlerio 
instruktoriai vadovauja. Ne- 
pildantieji''to patvarkymo tė
vai baudžiami pinigine pabau
da ir kalėjimu, o vaikai visai 
nuo tėvų atimami.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ. — 
Anna ščetinia, 29-nių me
tų, buvo pirmoji moteris 
jūrių kapitonė netik Rusi
joje, bet ir visame pasaulyje. 
IDabar Rusijoje yra 8,800 mo
terų jūreivių, dirbančių ant di
džiulių laivų ir 21,974 mote- 
rys, dirbančios ant laivų, plau
kiojančių upėmis ir ežerais.

CHINIJA. — Jauna chinie- 
tė, kuri vadovauja 500 vyrų 
ir moterų kare su Japonais, 
likosi apdovanota kapitonės 
laipsniu.

MOTERIŠKOS KEPURĖS 
WASHINGTON, D. C.—Vie 

name madingame viešbutyje 
laike pietų, jauna po
ra, besikalbant apie įvai
rius dalykus, nukreipė 'savo 
kalbą apie moteriškų kepurių 
prašmatnybes. Vyras pažvel
gęs į duonos bandukėm sudė
ti ragažėlę pastebėjo savo 
sandraugei, kad jinai galėtų 
tą ragažėlę ant galvos užsidėt 
ir niekas jos neatskirs nuo 
moderniškos kepurės. Moteris 
pasišaukė patarnautoją, ir pa-’ 
prašė, kad nuneštų ragažėlę 
į moterų kambarį. Po valan
dėlės išėjus padėjo savo de
šimties. dolerių vertės kepurę į 
šalį, o užsidėjo duonai sudėti 
ragažėlę. Pavalgė, kelis kart 
pasišoko, nuėjo prie baro įsi
gėrę, ir niekas jos įlepastebė- 
jo, kad vietoje Paryžiaus vė
liausios mados kepurės dėvi 
duonai sudėti ragažėlę. Nau- 
janybių kvailystė dažnai ir 
patį skonį sugadina.

Skruzdė.

Kūdikio Priežiūra 
Karščiuose

Pranokite kūdikį 
rytais ir vakarais, 
karštomis dienomis priedams 
dar apšluostykit suvilgytu 
rankšluosčiu ar kempine.

Neapsunkinkite jo nereika
lingais drabužiais. Karštomis 
dienomis kūdikiui nereikia 
nieko daugiau apart paraiščio 
(diaper), o vėsesnėmis užten
ka užvilkt liuosas 
kelinaites.

Saugokite jį nuo 
uodų, nes jie grąso 
dikio sveikatai ir' gyvybei.

Duokite pakankamai geria
mo vandens.

Reguliariai veskit pas gy
dytoją—ne gydyt, bet geriau 
patirt, kaip jį išlaikyt svei
ku. Vasarą taip pat patogu 
pravest apsaugą nuo difteri- 
jos.

Turėkit gana ledo, kad pie
nas nesugestų ir kitas maistas 
išsilaikyt šviežiu. Net gyve
nantieji iš pašalpos turi tei
sę reikalaut ir gaut ledui pi
nigų.

Nuvežk kūdikį į parkus ir 
pajūrius, bet parvežk kol per
daug nepavargo.

Nelaikyk jį virtuvėj, kada 
verdi, kepi ar skalbi.

Mokyk jį gero apsiėjimo su 
kitais vaikais.

Atsiminkite, kad žalios dar
žovės, švieži vaisiai ir pienas 
yra labai geru maistu suauges- 
niems vaikams.

Leiskite kūdikiui miegot 
nuo 10 iki 12 valandų kas 
naktį. Valanda pogulio dieną 
taipgi reikalinga.

Neerzink kūdikio perdideliu 
rūpesčiu apie jį, nes jis taipgi 
nori pasilsio ir ramybės.

S. D.

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus LLD 2-ros kp. mo

terų susirinkimas įvyks ket
virtadienį, liepos 20 d., 7:30 
vakaro, 376 Broadway.

Iki didžiojo Moterų Sąryšio 
pikniko laiko jau nedaug. Tu
rime išsirinkt darbininkes ir 
sutvarkyt kitus svarbius rei
kalus. Todėl visos draugės 
būtinai dalyvaukite. Taipgi 
kviečiame moteris ir iš kitų 
Moterų Sąryšio organizacijų 
sykiu su mumis dalyvauti dė
lei bendro prisirengimo prie 
mūsų visų bendro pikniko, ku
ris įvyks liepos 30 d., Tautiš
kam Parke, Montello.

H. Tamošauskienė.

Eleanor Roosevelt atsisakius 
debatuot “dirbančių pačių” 
klausimą su panele Birming
ham, tūlo Mass, moterų politi
kierių kliubo prezidente. Ji at
sakius, kad “nėra ko atsiek#” 
tokiais debatais. P-15 stoja už 
metimą visų ištekėjusių mote
rų iš darbų.

Verdant daržoves, pataria
ma įdėt biskį druskos iš pra
džios.

Ona’s Beauty Salon 
The Very Latest 
in Hair Cutting 

and Styling 
Zotos Machineless 

Oil Permanent 
Waves, and other 

Methods.
Specializing in all branches 

of ‘Beauty Culture 
under supervision of , 

ONA WALLACE 
117-09 Hillside Ave. 

R.K.O. Theatre Bldr. 
. RICHMOND HILL, N. Y. 

Telephone Virginia 7-9767 
Hours: from 9:30 a. m. to 9 p. m.
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Gimtadienio Dovana
Močiutei j

Ne visos močiutės turi laimės apvaikščiot 
gimtadienius. Močiutei pirmiausia rūpi jos 
vaikų, paskui anūkėlių gimtadieniai minėt, 
jiems kokią naujovę paruošt ar nors pyragą 
iškcpt. Jos pačios gimtadienis seniausia šei
moj, o po jo tiek daug buvo gimimų, kad 
seninusį sunku ir .prisimint.

Tačiau yra motinos ir močiutės, kurią 
gyvenimas nepaprastai įdomus ir naudingas 
ne tik šeimai, bet ir visai žmonijai, tad ma
sės suranda jų bandomus užmiršt gimtadie
nius ir iškilmingai mini.

Tokį gimtadienio minėjimą masės nesenai 
iškėlė Amerikos mylimai Močiutei Bloor. 
Gal jokia gražuolė negauna tiek daug ir 
taip širdingų bei įdomių pasveikinimų gim
tadienio proga, kokius gavo ši 77 metus su
laukus močiutė. Telegramos, gėlės, laiškai 
ir visokios dovanos plaukė iš visų šalies 
kampų nuo suaugusių ir jaunimo, kuriem 
močiutė yra pavyzdžiu darbuotėj liaudies 
gerovei ir progresui.

Tarpe daugelio kitų, ją sveikino Komu
nistų Partijos generalis sekretorius Earl 
Browder ir šeima, taipgi garsioji Kaliforni
jos komunistė Anita Whitney, kuriai pačiai 
suėjo 72 metai užpereitą savaitę. Močiu
tės Bloor gimtadienis yra liepos 8-tą.

Močiutė Bloor yra Amerikos Komunistų 
Partijos CK narė ir Moterų Komisijos pir
mininkė.

Liepos 11-tą jai suruošta gimtadienio ban- 
kietas, kuriame dalyvavo gražus būrys Mo
čiutės Bloor sandarbininkų. širdingų svei
kintojų rate radosi Komunistų Partijos na- 
cionalis pirmininkas Fosteris, veikiantysis 
sekretorius Stachel, Moterų Komisijos di
rektorė Margaret Cowl ir daug kitų veikėjų. 
Tarpe kitko Fosteris pasakė: “Pas Močiutę 
Bloor yra dvi didžios ypatybės. Matyti ke
lią ir drąsa eiti juomi iki galo.” Stachel at
žymėjo, kad “per 50 metų Močiutė Bloor 
maršavo priešakinėse visų kovų eilėse,” ir 
kad “ji yra simboliu didžiųjų kūrybinių ga
bumų visų moterų.”

Peržvelgus veidus susirinkusių ją svei
kint, Močiutė Bloor pareiškė, kad jie yra jos 
sankeleiviais kovose jei ir ne amžiuje. Ji 
sakė turinti tik vieną pranešimą, o juomi 
buvo įspėjimas greičiau veikt prieš fašistų 
jėgas, “parodyt žmonėms, kaip kovot, kaip 
organizuotis, kaip dirbt bendrai” prieš re
akciją, “būt vertingais partijos, kuriai mes 
tarnaujame,” sakė Močiutė.

Jos meilė partijai, plačioms masėms, o 
ypatingai komunistams, žinoma. Ne vienas • 
partijos simpatikų pareiškė, kad pagerbs 
Močiutę įstojimu Komunistų Partijom O 
Westchester apskričio komunistai pasveiki
no su įrašymu 50 naujų narių. A.

Kiek Lešuoja Pienas?
Po tokiu antgalviu išleidžiama 79 pusla

pių knygutė, kuri turėtų rastis kiekvieno 
pieno vartotojo namuose. O vartotojais yra 
visi, ypatingai šeimininkės, kurių rankosna 
pavesta šeimos maitinimas ir sveikata.

Knygutė sutaisyta iš daktarės Caroline 
Whitney davinių, surinktų, kada ji majoro 
LaGuardijos buvo paskirta komisijon tirt 
pieno problemą New Yorko Mieste. Ir 
nuo seniau Dr. Whitney buvo gyvai susido-. 
mėjus tuo klausimu. Ji matė,' kaip pieno 
tiekėjai-farmeriai skursta ir kaip vis ma- I 
žesnis skaičius biednuomenės šeimų beišgali 
nupirkt pieno, taip reikalingo šeimos sveika
tai.

Dr. Whitney paėjo iš lavintos šeimynos 
ir iš jos perėmė nemažai žinojimo. Prie to, 
ji studijavo ekonomiką Vassar Kolegijoj ir 
Columbia Universitete. Vėliau buvo narė 
Brooklyno Kolegijos fakultete, tad puikiai 
pažino ekonomiką ir tuo žinojimu stengėsi 
patarnaut visuomenei, nesykį dirbdama dau
giau, negu jėgos leido. Pasidarbavo gražiai, 
bet neilgai. Lapkričio 19, 1938, visuomenė 
neteko tos žymios, palyginamai dar jaunos 
darbuotojos; ji mirė vos sulaukus 37 metus.

Jai mirus, jos draugai suorganizavo Ca
roline Whitney Memorial Fund, kurio tiks
las tęst tyrimą pieno padėties ir leist tą 
klausimą nušviečiančius raštus. “Kiek Lė- 
šuoja Pienas?” yra to fondo pirmasis leidi
nys. Jis liečia ne tik pieno pristatymą, bet 
ir visą įstatymdavystę tuo klausimu. Joj 
nurodoma stambiųjų pieno kompanijų pel
nai ir viršininkų algos. Įdomu, kaip pienas, j 
dėl kurio stokos šimtai tūkstančių vaikų 
kenčia sukatas ir kitas ligas, lašas po lašui 
krisdamas į gobšų privatiškus delmonus su
tveria ištisus trustus piniguočių. Tai nau
dingas rankvedis ne tik New Yorke, bet vi
sur, kur vedama ar norima vest kova prieš 
saujos turčių valdymą visuomenės aprūpini
mo priemonių. M.

Alice Marble, žymi tenniso lošėja ir mo
kanti gražiai dainuot, pakviesta į Holly- 
woodą bandymams vaidint judžiuose.
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Tarnagalos Miško Tragedija
(Raportažas)

®—--------------------------------------- Rašo Julmis ---------------------------------------- 0
(Tąsa)

Toli už fronto, už plieno armotom ir 
spygliuotom vielom atitvertų linijų, Le
ningrade (tada Petrograde) ir Maskvo
je įvyksta didžiausios 20-j o amžiaus re
voliucijos: iš pradžių griūva carizmas, 
o paskui proletariatas, valstiečių remia
mas, nuverčia buržuaziją. Ne visai pasi
tikėjo tąja revoliucine liaudies jėga ir 
dalis 1917 m. proletarinės revoliucijos 
vadų. Vokiečių imperialistų armijai gra
sinant užgniaužti proletarinės revoliu
cijos židinius*—Maskvą ir Petrogradą, 
jaunai reevoliucinei valdžiai teko priim
ti gana sunkias vokiečių imperialistų sta
tomas sąlygas. Revoliucines liaudies jė
gos nesuvokę “išdidūs” revoliucionieriai, 
kaip tada Trockis, bevelijo kariauti prieš 
imperialistus, negu priimant sunkias są
lygas—išlošti laiko. Tik Leninas ir jo 
draugai tikėjo revolicijos jėga. Jie tvir
tino, kad išlošus laiką—vakarų proleta
riatas ateis Rusijos proletariatui pagal
bon. Taigi, buvo pasirašyta nelemtoji 
Brest-Litovsko sutartis...

Ir ištikro vakarų proletariatas atėjo. 
Atūžė 1918 m. spalių mėnesį revoliucija 
Vokietijoje, nušlavusi ir kaizerį ir Brest- 
Litovsko sutartį. Neatsiliko ir Lietuvos 
proletariatas. 1918 m. kai kurie s. d. 
vadų, prispirti revoliucinių masių, ima 
judintis iš savo likvidatorinių migių ir 
Vilniuje pradeda leisti “Darbo Balsą.”

Panevėžio darbininkai ligi 1918 m. ne
buvo susidūrę su bolševikais, taigi, jie 
laikinai priima ‘Darbo Balso’ taikstomą
ją politiką ir social-patriotines frazes. 
Stasys Lukšys imasi platinti tarp pane
vėžiečių “Darbo Bdlsą,” renka prenume
ratas, dalina veltui. Darbininkai gru
puojasi apie Lukšį, jo butas tampa dar
bininkų sueigų vieta, ima prisidėti keli 
smulkesni inteligentai. Iš jų turime pa
minėti mokytoją Polukaitį (vokiečiai jį 
buvo įgrūdę kalėjiman), Polukaitis mirė 
vokiečių okupacijos metu džiova. Be to, 
Naujamiesčio mokytojas Petraitis, Vin
cas Jonuška ir kt.

Viename susirinkime pas Stasį Lukšį 
socialdemokratų kuopelė nutarė pereiti 
nuo propagandos prie agitacijos: nutarė 
platinti atsišaukimus. Pasirodžius atsi
šaukimams, vokiečių žandarai suėmė 
Vincą Jonušką.

Bet 1918 metai Lietuvos revoliucinio 
judėjimo istorijoj žymūs visai kuo kitu. 
Būtent, tais metais įsikuria Lietuvos 
Komunistų Partija. Įsikuria ji pirmiau
sia pabėgėlių, emigrantų ir kareivių tar
pe Rusijoj spalių revoliucijos įtakoj. Ne
užilgo ji užkariauja ir rev. socialdemo
kratijos būrelius Lietuvoj, nepatenkintus 
“Darbo Balsu.”

Artinosi 1919 m. Vokiečių darbininkai 
ir jūrininkai sukilo. Įvyko revoliucija. 
Vokietijoj įsikūrė respublika, valdžion 
atsisėdo socialdemokratai, Austrijoj, 
Vengrijoj, čechoslovakijoj ūžavo revo7 
liucijos, kūrėsi respublikos, visur dar
bininkai steigė savo tarybas. Revolicija 
palietė ir vokiečių okupacinę kariuome
nę Pabalti joj ir Lietuvoj, Kareiviai ka
riauti nebenorėjo, pulkų ir įgulų vald
žias imdavo į savo rankas kareivių tary
bos. Bet socialdemokratinis’ revol. po
būdis atsispindėjo ir vokiečių armijoj 
Lietuvoj. Kareivių tarybos nors paėmė 
pulkų ir įgulų valdžią į savo rankas, bet 
nesijurigė su vietine okupuotąja liaudi
mi, kareivių tarybos paliko net senąją 
žvalgybą ir žandarmeriją vietinės liau
dies slėgimui.

Vokiečiams teko trauktis iš okupuotų 
kraštų. Nebeilgas jų amžius ir Panevė- 
žyj bebuvo. Bet revoliucinei Panevėžio 
liaudžiai rūpėjo ne tik vokiečių okupaci
jos galas, ji ruošėsi apsiginti ir nuo sa
vosios buržuazijos okupacijos, kuri Vii* 
niuje, vokiečių militaristų remiama, or
ganizavo baltąsias bandas savosios liau
die pavergimui.

Lukšio arbatinėj susirinko milžiniškas 
plačios visuomenės susirinkimas padėčiai 
aptarti. Bet šnipai pranešė žandarams, 
kad Ramygalos gatvėje pas Lukšį vyks
tąs susirinkimas. Žandarai tuojau apsu

po namą, pradėjo palangėse šaudyti ir 
veržtis į vidų. Kai kurie susirinkimo da
lyviai bandė užstoti duris, bet publika 
sumišo, ėmė šokti pro langus laukan, 
žandarai pjudė šunimis, daugelį pervertę 
apmindė, sudraskė drabužius, sukruvino, 
nespėjusiems pabėgt ^atėmė pasus. %

Už kiek laiko ten pat įvyko partijos 
susirinkimas. Susirinkę komunistai nu
tarė sukliudyti vokiečiams išgabenti iš 
Panevėžio šautuvus, kulkasvaidžius, šo
vinius ir bendrai ginklus bei karo me
džiagą. Tam reikalui sumanyta sunai
kinti Gustonių gelžkelio tiltą. Tiltas su
naikinti buvo pavesta Petrui Žekui. Pe
tras Žekas, tas atkaklus ir budrus revo
liucionierius, surinkęs žinias apie vokie
čių traukinių judėjimą ir sužinojęs, kada 
išeis vokiečių ginklų ešelonai, vieną nak
tį Gustonių tiltą padegė. Už kelių va
landų iš Panevėžio išėjo sargybos lydi
mas karo medžiagos prikrautas vokiečių 
traukinys. Traukinio lauke katastrofa: 
tiltas buvo perdegęs. Bet buvusiems sa
vo spaudė jams atėjo pagalbon kaimiečiai 
—pagelžkelio gyventojai. Matydami, kad 
tiltas nubeišlaikys, nubėgo pasitikti trau
kinio ir jį sustabdė. Tris dienas vokie
čiai taisė tiltą ir, pagaliau, ginklus išga
beno. Užpulti saugomą traukinį revoliu
cionieriai dar neturėjo jėgų.

Anksčiau minėtas Komunistų Partijos 
susirinkimas be to, buvo nutaręs su
pirkinėti ginklus. Ginklų pasisekdavo 
nupirkti ne tik vietoje, jų atgabendavo 
ir iš toliau valstiečių vežimais, atgaben
davo net iš Latvių Daugpilio. Ginklai bu
vo suslapstomi namų sienose. Lukšio 
arbatinėje antrame aukšte—“salkose”— 
tarp dvigubų lentų buvo ištisas ginklų 
sandėlis. Ginklų pirkimu ir gabenimu 
rūpindavosi Kazys Klioris ir Bistrickis.

1918 m. gruodžio men. darbininkai, 
komunistų kviečiami, skubiai pradėjo 
ruoštis demonstracijai. Demonstracijos 
ruošos centras buvo Ramygalos gatvė— 
pas Lukšį. Arbatinė ir “salkos” dieną ir 
naktį būdavo pilnos darbininkų—vyrų ir 
moterų—naktimis siuvo vėliavas,- dieną 
tardavosi, siuntinėdavo nurodymus. De
monstracijos ruošoj nepaprasta energi- 
gija pasižymėjo kaž koks studentas— 
džiovininkas—jis neužilgo po demonstra
cijos mirė.

Iki demonstracijos ginklų jau šiek tiek 
buvo surinkta. Taigi, viską paruošus, 
paskutinę naktį prieš pat demonstraciją 
Arbanavičius visų darbininkų vardu į- 
teikė vokiečiams ultimatumą, pareikšda- 
mi, kad ryt darbininkai demonstruos, o 
jei vokiečiai bandytų kliudyti—darbinin
kai pasipriešinsią. Vokiečiams beliko 
tiktai sutikti. Leidimą, žinoma, davė, ir 
rytojaus dieną apie 12-tą valandą į gat
ves pasipylė darbininkai su vėliavomis/ 
ir slaptai ginkluoti šautuvais ir grana
tomis.

Bet tą pačią dieną Lukšiui buvo pra
nešta, kad vokiečiai rengiasi susprogdin
ti arbatinę, nes iš jos išėjo pirmieji de
monstrantų būriai. Demonstrantai imasi 
atsargos priemonių, nes ant viršaus guli 
suslėpti ginklai. Vokiečiai savo pasikėsi
nimų įvykdyti nebesuspėja, mieste pasi
rodo daugiau demonstrantų, atvyksta 
būriai su vėliavomis iš Pinavbs, vado
vaujami Olenčiko, netrukus prisiartina 
demonstracija iš Naujamiesčio. Vokie
čiai naujamiestiečius sulaiko prie sker
dyklos, paleisdami kulkasvaidžių ugnį— 
prie skerdyklos stovėjo kelios dešimtys 
ginkluotų vokiečių kareivių. Panevėžio 
darbininkai pasipylė pasitikti draugų iš 
Naujamiesčio, vokiečiai buvo priversti 
demonstrantus įleisti į Panevėžį.. Nauja
miestiečių demonstraciją į miestą įvedė 
Kazys Kareckas. Demonstrantų būriams 
susijungus visas Panevėžys virto ban
guojančia demonstracijų jūra, visas Pa
nevėžys virto viena galinga laisvėjančios 
liaudies demonstracija.

Ši demonstracija buvo lemianti. Vo
kiečiai netrukus spruko iš Panevėžio ga
lutinai. Už trijų-keturių dienų Panevė
žį paėmė darbininkai!

(Bus daugiau)

Norwood, Mass.
Tūlas laikas tam, atgal čia 

buvo atvykęs akių gydytojas 
draugas J. F. Borisas aplan
kyti mūsų gerą draugą ir seną 
šioj kolonijoj veikėją draugą 
Sarapą, kuris jau per daug 
mėnesių iš mūsų judėjimo pa
sitraukęs. Jį parbloškė sunki 
liga, todėl tie, kurie jaučiasi 
jo artimi draugai, jį aplanko 
ir jo sveikata įdomauja. Vie
nas iš jų yra draugas J. F. 
Borisas. Drg. Borisas yra 
daugeliui norwoodiečių žino
mas, nes jis čia pas mus turi 
didelį būrį artimų draugų. 
Kiti jį žino iš jo raštų, ku
rie kartas nuo karto pasirodo 
mūsų laikraščiuose “Laisvėj” 
ir “Vilnyj.”

Šių žodžių rašytojas asme
niškai drg. Boriso nepažino, 
bet daug girdėjo nuo kitų 
žmonių apie jo draugiškumą, ’ 
ypatingai iš Montello žmo
nių, kurie jį labai įvertina, jo 
žinojimą savo .profesijpj ir jo 
teisingumą. Todėl įdomauda
mas drg. Sarapu norėjau pa
tirti jo nuomonę. Drg. Bori
sas sako, kad mūsų draugas 
Sarapas yra gydomas labai 
gerai. Gyduolės, kurias jis 
vartoja, yra labai geros. Tik 
visa bėda tame, kad jos labai 
brangios ir jam reiks jas ilgai 
vartoti. Vienok jis sako, daug 
priklauso nuo paties drg. Sa- 
rapo, kaip mūsų ligonis gy
dysis, nuo oro ir oro permai
nų, kurios įvyksta labai tan
kiai. Tačiaus yra vilties, kad 
mūsų draugas pasveiks, bet 
vargiai jis galės šį metą su 
mumis dalyvauti, nes taip sun
kiai jis dabar serga ir tas iš
eikvos jo energiją, o kad at- 
budavoti tą viską, ką išeik-* 
vojo, užims daug laiko.
' Nors mūsų kolonija yra ma
žytė, bet jos lietuviai yra pro- 
gresyviški žmonės, taip pat ir 
draugiški. Čia visi šią vasarą 
jaučiasi, kad mums ko trūksta, 
kad mūsų tarpe nėra vieno 
draugo ir draugės (turiu ome- 
nyj draugę Sarapienę), kurie 
daug mums pagelbėdavo. Jų 
vieta yra tuščia ir jų artimi 
draugai labai atjaučia jų ne
laimei, ypatingai draugai Zur
bai yra labai susirūpinę Sa- 
rapo sveikata. Draugė Z Ur
bienė sako, rodosi, kad ne vis
kas, kad mes ne visi, kad mū
sų Norwoodo šeima nepilna, 
ot, vis trūksta draugų Sarapų. 
Draugė Zurbienė yra labai ge
ros širdies moteris, ji bėdavo- 
ja ne tik apie savo šeimyną,! 
bet ir apie savo draugus, ku- i 
rie yra nelaimės sutikti. Ji į 
nori, kad mes visi visur daly-1 
vautume ir dalintumės savo 
bėdomis, vargais, kaip darbi
ninkai. Tai yra labai brangi 
draugė mūsų tarpe, i |

žinoma, ne tik ji vien'a rū
pinasi drg. Sarapo sveikata, 
bet mes visi. Todėl čia ir pa
sidaro didelis trūkumas, kuo
met mūsų mažutėj kolonijoj 
vienas iš žymesnių draugų ne
gali būti su mumis.

Drg. Grybas taipgi tūlą lai
ką nesveikavo, vienok jis jau 
dabar pasveiko, to mes vėlina
me ir draugui Sarapui—grei
tai pasveikti. N. S.

Naziai ir Mussolinis Pa
pirko Daug Francijos 

Seimo Atstovų

Paryžius, liep. 17. — Hit
leris ir Mussolinis yra pa- 
pirkę daugelį’ Franci jos sei
mo atstęvų. Tai šie atstovai 
reikalauja, kad Franci j a 
negintų Lenkijos ir Balti
jos kraštų nuo nazių.

Franci j os ministeris pir
mininkas Daladier labiau
sia darbuojasi prieš komu
nistų - socialistų frontą. 
Šiuo tarpu jis nežino,, ar 
taikytis prie Mussolinio ir 
Hitlerio papirktų seimo, at
stovų, ar klausyt, ko reika
lauja socialistai - komunis
tai. O jie reikalauja užkirst 
kelią tolesniam Hitlerio 
grobimui svetimų kraštų.

LAISVES’ EKSKURSIJA
v Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

Tuojau įsigykit ekskursijos tikietus. Kelionė trau
kiniu tik $1.00 į abi pusi. Į parką įžangos nėra.

Ta šauni Ekskursija Bus

Liepos 23 July
Būtinai iš anksto reikia įsigyti bilietus, nes reiks 
iš anksto žinoti, kiek bus ekskursantų, reikia žino
ti priruošimui traukinio.

X

Gros Gera Orkestrą Šokiams
■r^ Prie pat ežero yra graži platforma
t šokiam, tad bus vėsu ir

. malonu pasišokti.

MAUDYNES ir LAIVAIS

PASIVAŽINĖJIMAS

Tas ežeras yra labai didelis.
Mūsų piknikas bus

NOLAN’S POINT PARK
iįililii.įįįiijijiiii I"“**** —...........  ■ ■■■ ■ ■■■■!■■ ■■ ........ ■ ■ ....................—

Maudynės su savo liūtais, samdytis tik per
sirengimui kambarį ........................ 35c

Maudynes samdytis siūtą ir persirengimui
I kambarį .................................................... 60c

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

Važiuosime Central Railroad of New Jersey
Traukinis išeis žemiau nurodytu laiku:

Liberty St., N. Y., 8:45 A. M. (Day Light Saving Time).
Brooklyniečiams geriausia privažiuot Jamaica Line 

traukiniu, išlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir nuo 
stoties iki Liberty St. Ferry prie Hudson upės.

Jersey City Terminal, traukinys išeis 9:00 A. M.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M.
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M.
Elizabeth, N. J., traukinys iše^is 9:25 A. M.
Newark, N. J. (Broad Sį.) traukinys išeis 9:00 A. M.
(Nevvar kiečiai persikeis ant ekskursinio traukinio Elizabethe.) 
Grįžtant atgal, traukinys apleis parką 8 vai. vakaro.

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.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vajų, iki 1. birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 

kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:. •

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

—w........................... .u i i’ii — i i m
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"Laisvės” Ekskursija 
Traukiniu

Prašome tuojau įsigyti ekskursijos bilietus. Tik $1 į abi 
pusi. Vaikam iki 5 metų veltui. Nuo 5 m. iki 12 metų 50c. Į 
parką nėra jokios įžangos—veltui! Ekskursija bus šį sekma
dienį, 23 d. liepos (July 23rd). Brooklyne bilietus galima gau
ti “Laisvės” ofise ir pas platintojus.

Ekskursija išvyks 8:45 ryto, nuo Liberty St. Ferry, New 
Yorke. Ten bus Vytautas Zablackas ir Walter Kubilius, kurie 
nurodys traukinį ir pas juos bus galima gauti ekskursijos bi
lietų, kurie dar neturės. Tačiau rengėjai prašo, kad bilietus 
įsigytumėte iš anksto.

Newark, N. J. bilietus galima gauti šv. Jurgio Draugijos 
salėje, 180 New York Avė., pas II. Doril, 84 Ann St., pas Mik
šį, 189 Ferry St., ir pas kitus platintojus.

Elizabeth, N. J. tikietai gaunami Kliube, 408 Court St., 
pas A. Stripeiką, D. Krūtį ir P. Poškų.

Tuojau įsigykite bilietus mes iš anksto turime žinot, kiek 
bilietų yra parduotų. Vienas traukinis jau baigiamas pildyti, 
turime žinoti ar užsakyti antrą traukinį.

Ekskursija bus ant kranto didžiojo ežero: Lake Hopat
cong. Tas ežeras yra labai platus. Ta vieta, kur bus “Laisvės” 
.piknikas, vadinasi Nolan’s Point Park. Puikus pasimaudymas, 
gražus laiveliais pasivažinėjimas. O miškas kai rūtos keras, 
žaliuoja, ošia, tiekia tokį malonumą, kad įėjęs nebenori išeiti. 
Po medžiais yra daug stalų kompanijom pasismaginti.

Prašome visų bilietų platintojų pranešti “Laisvės” ofisui 
nevėliau ketvirtadienio vakaro, kiek esate išplatinę bilietų.

Danzig. — Naziai 
areštavę sekretorių Brazili
jos atstovybės, J. R. Bary
są, atvykus jam iš Varša- 
vos į Danzigą. Bet paskui 
j j paleido ir atsiprašė Bra- 
zilios konsulą Danzige; pri
sipažino, kad neteisingai 
areštavo tą brazilietį.

. PRANEŠIMAI Iš KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp., Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, lie
pos 20 d., pas Buzienę, 528 Electric 
St. Pradžia 7:30 v. v. Visos narės 
dalyvaukite susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarti.—Sekr.

(166-167)

HUDSON, MASS.
Piknikas Sųšelpimui Klaipėdos Pa

bėgėlių įvyks sekmadienį, 23 d. lie
pos. Portugalų Parke, Rivei' St. Ren
gia A. L. Kongreso Skyrius. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės sve
čius dalyvauti šiame piknike. Šo
kiam^ grieš Petriko Radio Orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Svetainė erdvi. Yra ežeras pasimau
dyti. Turėsime skanių valgių ir gė
rimų. — Kviečia Komisija.

(167-169)

buVO ■ pasitarsim apie' “Laisvėsn pikniko New York, liep. 17.—Su
gužėjusi minia grūmoja 
italui Carmelui Locapirai, 
kuris, būdamas 60 metų se
nis, vedė 16 metų mergaitę.

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Wilkes-Barre, Pa. Waterbury, Conn.
Išardė Pikniką, Suareštavo Proletarų Meno Sąjungos Ket-

E. NEW YORK, N. Y.
Liepos 19 d., 8 v. v., Buzelio 

patalpoj, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė. įvyks ALDLD 185 kp. su
sirinkimas. Šiame susirinkime turė
sime svarbių reikalų, todėl kurie tik 
galite, pasistengkite ateiti. Taipgi 
kurie dar neužsimokčję už šiuos me
tus ateikite ir užsimokėkite.

stalų perbudavojimą. Turėsime ytin 
svarbių reikalų atlikti. Susirinkimas 
įvyks 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. — Veik Kom. Valdyba.

(167-169)

CHRONIŠKOS

LIGOS

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

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Slialinskas) 

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

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintom Kainom)

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

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 j mėnesį. Pamąstykit! 

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

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

Telephone: E Vergreen 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.

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. | 664 Grand Street
Brooklyn, N. Y. į Brooklyn, N. Y.
______________________________ ._________ I

SKELBKJTES “LAISVĖJE”

Gaspadorius
Viskas buvo priruošta gerai, 

viskas būtų išėję gerai su 
dienraščio “Laisvės“ pikniku 
pereitą sekmadienį, liepos 16 
d., Valley View parke. Buvo 
iš anksto gauti visi leidimai 
laikyti pikniką ir pardavinėti 
visokius gėrimus.

Bet reakcinei valstijos val
džiai tas nesvarbu. Policija vis 
tiek mūsų pikniką užpuolė, vi
sus gėrimus konfiskavo ir dar 
sulaikė keturius draugus, kai
po pikniko gaspadorius. Sulai 
kyti šie draugai: Visockis, Ba- 
gužinskas, Kalauskas ir Sau
dargą.

Vietinė spauda aiškina, kad 
užpuolimą ant pikniko padarė, 
taip vadinamo Statė juiquor 
Control Boardo agentai. Tas 
valstijos boardas nepripažįs
tąs jokių gautų laikinų leidi
mų gėrimus pardavinėti pikni
kuose bei sueigose. Ponai iš to 
Boardo esą pasirengę uždary
ti kiekvieną pikniką arba su
eigą, kur bus bandoma parda
vinėti alų ir degtinę. Pardavi
nėti svaiginančius gėrimus bu
sią leista tiktai tose vietose, 
kurios turi nuolatiniu^ valsti
jos leidimus tokius gėrimus 
pardavinėti.

Spauda toliau sako, kad 
State Control Boardo agentai 
panašų užpuolimą padarė ant 
Amerikos Legiono pikniko, 
kuris buvo suruoštus po atviru 
dangum ant gatvės miestelyje 
Taylor ir taipgi ant ugniage
sių karnivalo miestelyje Dur
yea.

.Nereikia nei aiškinti, kad 
šis valdžios elgėsis padarė 
nuostolių dienraščiui “Lais
vei,” kuriai būtų likę gražaus 
pelno nuo šio gerai paruošto 
pikniko. t

Rep.

Kaip Danzige Naziai Ren
giami Karui su Lenkija
Varšava. — Pranešama, 

kad vokiečiai naziai Danzi
ge viešai daro karinius pra
timus su kulkasvaidžiais ir 
šautuvais.

Danzigp valdžia davė pa- 
tvarkymus gyventojams, 
kaip ir kur jie turėtų išsi- 
kraustyt iš vietų, palei Len
kijos sieną, kada kiltų tie
sioginis karo pavojus su 
Lenkija.

(Radio žiniomis, tai Vo
kietijos naziai atsiuntė į 
Danzigą jau ir savo kari
nius korespondentus.)

virto Apskričio Metine Dainų 
Švente

Ketvirto apskričio ribose 
yra rengiama dvylikta iš eilės 
metinė DAINŲ DIENA. Įvyks 
6 d. rugpjūčio, 1939, Lietuvių 
Darže už Lakewood ežero, 
Waterbury, Conn. Visi Conn, 
valstijos chorai stropiai moki
nasi naujas dainas, lenktinuo- 
ja vieni su kitais ir rengiasi 
pasirodyt, kaip Conn, valstijos 
chorai per metą nu progresa
vo.

Beje, kitas naujas dalykas 
Dainų Dieną yra tas, kad pri
sižadėjo atvažiuoti Bostono 
Merginų Harmonijos Kvarte
tas ar sekstetas, nežinau nei 
kaip jį užvardinti. Kiek man 
ypatiškai yra žinoma, visos 
Harmonijos Kvarteto mergi
nos yra gerai lavintais balsais. 
Todėl ir neabejoju, kad jų bus 
ko paklausyti ir pasidžiaugti 
jų gražiu dainavimu.

Galima iš kalno spręsti, kad 
dainininkai atsilankiusią pub
liką pilnai užganėdins.

Ko mums dabar reikia, tai 
kad visos kolonijos smarkiai 
padirbėtų. Organizuokite pri- 
vatiškus automobilius ir būsus, 
kad kuo daugiausia suvežus 
publikos į rengiamą Dainų 
Dieną. Prašau visų kolonijų 
draugijų nieko nerengti virš 
minėta diena. Visus kviečiu 
dalyvauti Dainų Dienoj, 6 d. 
rugpjūčio, 1939 m.

Rengimo komisijos narys,
P. Bokas.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisvės” Pikniko Susirin

kimas; Lietuvos Klausimu ir 
Tarptautiniu Klausimu.

Ateinantį penktadienį, 21 d. lic- 
pos-July, Liaudies name, šaukiama 
visų darbininkiškų organizacijų, 
“Laisvės’’ skaitytojų, dalininkų ir 
simpatikų platus susirinkimas. Čia 
bus svarbių raportų ir reikalų įvai
riais klausimais. Nepasitikit nei vie
nas namieje, būkit ant šio susirin
kimo. Būkite ir medžio mechanikų,

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
Marion St., kamp. Broadway512

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

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

H--------------------------------------------------□

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Q------------------ ----------------------- B

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytojų.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
• • •

Lietuvių Įstaiga prie xc'x w i n 
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
%

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Maigiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115
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Namy Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį specialį pasiūlymą 

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

I

♦
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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 vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė 1 a L

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

VSĖPOK.EPTnvė

0

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

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

Siunčiame duoną per paštą l kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas,

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



IGNAS SUTKUS

J.

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas

laivynas ras sau ramią prie- j jjs sako, kad majoro

Siūtai

ar O verkautai vertės $22.50, dabar..Siūtai

ar Overkautai vertės $24.50, dabar..Siūtai

WPA Muzika Parodoj

gabų

Parodos Žinios

RtPuetK
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NOTARY 
PUBLIC

įrengė 
Istorijos 
Planeta- 
yra au-

iš akių, pasi- 
matosi debe- 
pasirodo sau- 
laikotarpiu. 
keliauja pro

konsulas 
ištraukų c

Telephone 
STagg 2-5043

gar- 
kap. 
mir- 
tarp

Atlankykite
NEW YORK 

WORLD’S 

FAIR

Lankėsi “Laisvėje”

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

R dancing

Gaminam valgius Ir 
t u r Im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Vyrų Siūty, Lengvu ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šj rudenį.

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

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, 
užtikrintas ir už prieinamą

i

KUube gaK tikros
viskos

g t in e»>
ir ge

Sėstas puslapis LAISVĖ Trečiad., Liepos 19, 1939

NwYorko^^^Zlnftw
MOTERIMS

Lietuvių Moterų Apšvietus Kliubo 
susirinkimas jvyks šį ketvirtadieni,' 
liepos 20-tą, 8 vai. vakaro, 419 Lo
rimer St. Kviečiame ir ne nares. — 
Valdyba. (167-168)

“Laisvės” Ekskursijoj 
Bus Tolimų Svečių

“Laisvės” ekskursijai prie 
Hopatcong Ežero, šį sekma
dienį, liepos 23-čią, pasamdy
tas tūkstančiui žmonių trauki
nys ir greit pildosi, kaip pra
neša bilietų platintojai. Jį di
džiumoj užpildys šimtai new- 
yorkiečių-brooklyniečių, taipgi 
Long Islando ir New Jersey 
lietuviai. Tačiau jame rasime 
nemažai ir tolimų svečių. Tar
pe užsisakiusių ekskursijoj 
vietas yra Marija Švedienė ir 
Julia Maroon, bostonietės. Gir
dėtis, kad jon rengiasi ir dau
giau čion besilankančių tolimų 
viešnių ir svečių.

Puiki Vieta Pasilsiu!

Ežeras Hopatcong yra dide
lis ir prie jo įtaisyta puikios 
maudynės, taipgi galima važi
nėtis laiveliais. Kas norės, ga
lės šokti ant prie ežero No
lan’s Point Parke įtaisytos 
platformos, prie geros orkes- 
tros. Aplink parkas ir laukai, 
miškeliai. Visapusiškai puiki 
vieta pasilsiui ir pasilinksmini
mui. Ant vietos galima pirktis 
valgių ir gėrimų, kuriuos pa
rūpins draugai-draugės new- 
jersiečiai, o kas nori, gali vež
tis savus. Tai pirmas toks sma
gus, masinis išvažiavimas į 
laukus, arčiau prie gamtos 
grožybių.

Kelionė tik $1 į abi puses. 
Vaikams iki 5 metų veltui, 
virš 5 metų iki 12 tik pusė bi
lieto. Parkan įžangos nėra. 
Ekskursijos bilietus prašomi 
pasipirkt iš anksto. Išvažiuos 
8:45 ryto nuo Liberty St., N. 
Y.; sugrįš apie 10:30 vakaro.

Gal Norite Aplankyt 
Planetas?

Iš Lietuvos gen. Konsulo J. Budrio 
Kalbos Dariaus-Girėno Minėjime

“L.” jau buvo minėta, kad 
liepos 16-tą, minint Dariaus- 
Girėno skridimo šešių metų 
sukaktį, Lietuvos 

iPavilijone Pasaulio Pa
rodoj atidaryta Dariaus-Girė
no sekcija — išstatyta pa
veikslas. Atidarymo iškilmių 
programoj vyriausią kalbą pa
sakė Liet, generalis

Budrys. Štai keletą 
jo kalbos:
“Sukako šeši metai nuo 

bingos lietuvių lakūnų 
Dariaus ir Stasio Girėno 
ties, šiandieną, kuomet
dviejų kontinentų skraido di
džiuliai orlaiviai, mūsų mini
mų didvyrių žygio reikšmė nei 
kiek nesumažėjo. Negali lenk
tyniaujantieji technišku įren
gimu ir greičiu didžiuliai gar
laiviai numažinti Christoporo 
Columbo žygio — jokie esa
mieji ir busimieji rekordai nei 
kiek neužtemdys Dariaus-Gi
rėno žygio didingumo. Jų var
dai viso pasaulio bus minimi 
tarpe pionierių, praskynusių ir 
parodžiusių kelią per Atlantą 
kitiems. Jie žuvo, bet žuvo nu
galėtojais !

“Jie padarė savo įnašą vi
sam pasauliui — visai žmoni
jai, bet ypatingai jie davė 
daug Lietuvai ir visai lietuvių

tautai... Dariaus-Girėno drą
sus žygis daugeliui sugrąžino 
pasitikėjimą, išsklaidė abejo
nes. Lietuvos vardas plačiai 
pagarsintas ir oro erdvės už
kariavime pakeltas tarp tautų 
į pirmas eiles. .Lietuvių jau
nuomenėje sukėlė didelį susi
domėjimą aviacija ir norą eiti 
tų didvyrių parodytu keliu.”

Kalbėdamas apie bėgamus 
Lietuvos reikalus, konsulas pa
žymėjo, kad :

“Neseniai Lietuva pergyve
no skaudžias dienas dėl dalies 
savo krašto netekimo, bet ji 
pakėlė tą vyriškai, tas ją dar 
labiau užgrūdino. Blaiviai gal
vodama, ji tuoj nukreipė savo 
akis į likusią pajūrio dalį, 
tūkstančiai laisvanorių paėmė 
į rankas kastuvą ir tiesia gele
žinkelį į šventosios uostą. Ir 
Lietuva ištesės; jos padidintas

plauką ir išėjimą į platų pa
saulį. Kas duoda tam visam 
jėgų ? Tai noras matyti Lietu
vą laisva, kad jos vaikai dirb
tų sau, patys būtų savo žemė
je šeimininkais, patys ir nau
dotus savo darbo vaisiais...”

Paminėjimo rengėjai reiškia 
padėką dainininkui A. Vasi
liauskui ir akompanistei V. 
Tamkiūtei už veltui patarnavi
mą programoj.

Mokytojai Dėkoja 
Majorui

Majoro La Guard i jos patari
mas mokytojams nepriimt al
gų kapojimo, kad “padengt 
veidmainystę” politikierių, ku
rie atsisako grąžint nukapotą 
biudžetą, mokytojuose iššaukė 
širdingą dėkingumą.

Mokytojų Unijos Lokalas 
5-tas per savo prezidentą 
Charles Hendley ir įstatymda- 
vystės atstovę Bellą V. Dodd, 
parašė majorui sekamą laiš
ką : C-

“Tūkstančiai mokytojų ir 
tėvų yra dėkingi jums už jū
sų pareiškimą, kuris prižada 
palaikymą pilnos švietimo tar
nybos.“

Tuo pat sykiu Dr. Harold 
G. Campbell, mokyklų virši
ninkas, kuris sykiu su kitais 
viršininkais buvo pasiūlęs pri
imt “liuosnorį” algų kapojimą, 
kaipo neišvengiamybę, pametė 
į šalį planus kapojimą pravest.

> reko
mendacija sutikta kaipo labai 
“laukiama” žinia.

Mrs. Emma Reilly, 74 m., 
pavojingai užgauta einant 
skersai gatvę netoli namų, 434 
E. 67th St., N. Y. Užgavėjai, 
važiavę prieš šviesas, nubėgo 
palikę ją ant kelio.
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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 Barberini

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL
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Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Kas nori sumušt greičio ir 
tolio rekordus, būtinai 'turėtų 
apsilankyt Time and Space 
Bildinge, Time Square, Pasau
lio Parodoj, čion, išvykę iš 
“raketų porto,” apkeliausite 
nesuskaitomus milionus mylių 
į keliolika minučių.

Jėjus “raketų portan,” 
žvaigždės šviečia padangėse, 
jaučiasi rami, vėsi pavasario 
naktis. Kur nors girdisi švelni 
muzika, ūmai muzika paskęs
ta inžinų dundėjime ir “rake- 
tos-laivas” visu smarkumu pa
sileidžia kelionėn. Pro langu
čius keleiviai mato New Yor- 
ką pranykstant 
liekant 'apačioj, 
sėliai ir čia pat 
lė jos užtemimo

Po to, laivas 
visas planetas, kurias keleiviai 
gali pamatyti visame jų gra
žume, jų naturališkoj aplin
kumoj. Pabaigus kelionę, ku
ri tęsiasi 15 minučių, ne vienas 
nori dar kartą keliauti. Negir
dėti, kad bent kas iš keleivių ’ 
gailėtųsi mokėjęs už “laiva
kortę” 25 centus ir pašventęs 
15 minučių susipažinimui su j 
paprasta akimi nematomu ar 
vos užmatomu pasauliu.

Šią parodos dalį 
Amerikinis Naturalės 
Muzėjus ir Hayden 
durnas, tad daviniai 
tentiški, paremti mokslininkų 
ir tyrinėtojų atradimais, užre
gistruotais žymiausių tėmytojų 
čionai ir užrubežiuos.

WPA projektų mokinių-vaikų 
menininkų—darbai bus išstaty
ti parodai šią savaitę Th. Jef
ferson High School, taipgi Co
ney Islande ir tūlose kitose apy
linkėse.

James Wheeler-Hill, figūra
vęs daugelyje nazių Bundo ty
rinėjimų, sulaikytas kaipo liu
dininkas busimoj byloj.

Šiomis dienomis iš Lietuvos 
pribuvo gydytojas Stasys Ur- 
butis. Jis mano pabuvoti Ame
rikoje kokius tris mėnesius. 
Pereitą antradienį dr. Urbutis, 
panelė Marija Stasiukynaitė, 
taipgi nesenai atvykus iš Lie
tuvos, ir brooklynietis dr. J. 
Paulionis su sūneliu Juozuku 
apsilankė “Laisvėje” ir buvo 
malonu tūla laika su svečiais 
pasikalbėti.

P. Jasilionienė, binghamto- 
nietė, grįždama namo iš vieš
nagės pas Seno Vinco šeimą 
Gibbstown, N. J., ir Atlantic 
City, dar kartą aplankė broo- 
klyniečius ir “L.” įstaigą. Iš
vyko namo sekmadienį.

V. Rudinskas, jaunas mon- 
trealietis, lankėsi pereitą pir
madienį. Atvyko pasimatyt su 
draugais, pamatyt parodą ir 
didmiestį. Svečiuosis pas drau
gus visą savaitę.

M. Švedienė ir jos draugė 
Julija Maroon, bostonietės, 
lajnkėsi “L.” antradienį. Sakė, 
pirma užsukusios “L.”, kad 
sumokėt prenumeratą, kol at- 
ostogaudamos neišėjo iš pini
gų, o paskui eis pamatyti-stu- 
dijuoti Pas. Parodoj esamus 
stebuklus. žadėjo dalyvaut 
“L.” ekskursijoj liepos 23-čią.

KOMUNISTŲ 5-TOS KUOPOS 
NARIAMS

Sekantis 5-tos kuopos susi
rinkimas pripuola 24-tą d. lie
pos. Visi draugai ir draugės, 
kurie esate paėmę kenukus 
aukoms rinkti Cacchionės rin
kimų kampanijai, atneškite 
juos į susirinkimą, nes tą die
ną reiks priduot aukas sekci
jos komitetui. Jeigu , kurie 
draugų-draugių, turėdami prie 
savęs kenukus dar neturėjote 
progos parinkti aukų, tai šio
mis paskutinėmis dienomis pa
sidarbuokite —< parinkite bent 
kiek pinigų būsimiems rinki
mams, nes kiekvienas centas 
prisidės prie išgarsinimo ko
munistų vardo tarp New Yor 
ko darbo masių.

Queens 
pramogą 
projekto 
Austin St.

Sekr.

Liepos 20-tą, 2:45 po piet, 
Pas. Parodos dalyviams, taip
gi būnantiems namie bus pro
ga per radio pasiklausyt WPA 
Muzikos Projekto programos 
iš stoties WNYC, kuri bus 
transliuojama iš Pas, Parodos. 
Muzika—pianui sonata, gaba
las smuikai ir pianui, taipgi 
kitas violai, pianui ir stygų 
kvartetui sukurti per
WPA artistą Paul Preston.

Pasaulio Parodos Direktorių 
Taryba praneša, kad daroma 
žingsniai nupiginti įėjimą Pa- 
rodon šeimynoms ,skelbiant 
taip vadinamas “dolerio die
nas,” kuriomis už $3 per die
ną šeima iš keturių (du suau
gę ir du vaikai) galės įeit 
Parodon, gaut mažą užkandį 
(vertės 20 c. kiekvienas) ir į- 
ėjimą į bile kurias penkias (iš

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų ir na

mų reikmenų krautuve su namu. 
Yra laisriiai ir ant alaus pardavinė
jimui bonkom. Vieta puikiai įruošta. 
Yra ir sodėsi fontanas. Vasarom ga
lima gerai padaryti biznio iš gėrimų 
ir saldainių. Bendrai čia yra proga 
daryti gerą pragyvenimą. 313 Park 
Ave'., Linden, N. J.

(166-168)

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puiki 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir, visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti į sausesnį klimatą. ,s Ši 
viėta yra artimoje Brooklyn© 
Apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas

turėjo daro biznį su pilnu pasiseki- 
Kreipkitės į “Laisvės”

biznieriai 
pasidžiaugt WPA 
atliktu praplėtimu ofisą, 427 Lorimer St., Brook- 

. (161-167)

mu.

25-kių) mokamas koncesijas.
Suaugusiems toks įėjimas 

kainuos po $1, vaikams po 50 
centų.

Šeimų bilietai tuojau išsta
tomi pardavimui bankuose ir 
krautuvės^ ir bus imami prie 
vartų pradedant šiuo šeštadie
niu. •

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

***’' Tel.
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

$14.50
816.50
818.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

KADA BŪSITE NEW YORKE

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

rėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro- 
ą, susieiti savo gimines ir senus pažystamus, užeikite į

Lietuvių Centrą
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

JURGIS KARPUS
Kliubo Gaspadorlus

site

valgrą 
rimų

SKELBKITES "LAISVĖJE
4—. ■■ «...

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubq

L'®UO^ I7-o.
M°NOpOi^

4M.7-ZO89

X AVER A S STRUMSKI S
[STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 

P,D*IAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM kainom

SAVAS PAS SAVA

CALI FORUI* 
fort

Ą 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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Bd Vėlai Vakaro

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




