
ANGLIJOS VALDŽIA 
RENGIASI ATIDUOT 
NAZIAM DANZIGĄ

London. —Paaiškėjo, kad 
Anglijos premjero Cham- 
berlaino valdžia ruošiasi 
pripažint Vokietijai Danzi- 
gą, kuris iki šiol buvo lai
komas “laisvu miestu” tarp 
Lenkijos ir Vokietijos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“Laisves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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» Anglų valdžia pasiuntė 
dešimt saviškių “ekonomi
nių žinovų” į. Danzigą. Jų 
galva profesorius Harry 
Riley jau viešai pareiškė, 
kad “mes Anglijoj nesame 
įsitikinę, kad D a n z i g a s 
(kaipo nepriklausomas kra
štas) yra būtinai reikalin
gas Lenkijai. Taip supran-1 
ta net Anglijos ministerial” 
(kad “laisvas” Danzigas 
“nereikalingas” Lenkijai).

Anglų valdžia paskutiniu 
laiku nusiuntė lordą Kems- 
ley, kaip savo tarpininką, į 
Berlyną. Ten jis kalbėjosi 
su nazių valdžios vadais. Jis 
yra leidėjas “Daily Telegra-

* pho” ir kitų laikraščių An-
♦ glijoj, padarė sutartį su 

naziais, kad lordas Kems- 
ley spaudins savo laikraš
čiuose straipsnius Vokieti
jos nazių, o naziai perspau
sdins raštus iš jo laikraščių. 
Tas didžponis K e m s ley, 
pirm išvažiuodamas į Vo
kietiją, turėjo slaptą pasi
kalbėjimą su Anglijos pre
mjeru Chamberlainu apie 
Danzigo klausimo išspren-| 
dimą (Vokietijos naudai).

Anglijos valdžia dabar 
planuoja sušaukt konferen
ciją tarp Anglijos, Franci- 
jos, Vokietijas ir Italijos 

1 * atstovų; nori į tą konferen- 
cija itraukt ir Jungtines 
Valstijas. O pamatinis kon
ferencijos tikslas tai pripa
žint Hitleriui Danziga kain 
“vokišką” miestą. — Žymė
tina, jog Anglijos valdžia 
nekviečia Sovietu i tą kon
ferenciją. panašiai kain ji
nai nekvietė Sovietu į Mu
nich o konferenciją, kur bu
vo Čechoslovakija išduota 
Vokietijai.

Darbininkiška A n g 1 ijos 
spauda rašo, jog premjeras 
Chamberlainas tik laukė 

< kol užsidarys/Anglijos ir 
> Francijos seimai; jis įžiūrė

jo geresnę tuomet sau pro
gą patenkinti Hitlerį kaš
tais Lenkijos, 

i -m..,.,
NAZIAI GRŪMOJA PA
DARYT GALĄ LENKIJOS 

ISTORIJAI

GENEROLAS FRANCO NUŽUDĖ 62 IR 
SUĖMĖ DAR TŪKSTANTĮ LIAUD1E- 
ČIŲ; SMARKINĄ KRUVINĄ TERORĄ

50 Tūkstančių Buvusių Respublikos Kareivių Dar Nepasi
duoda; Juos Kalnuose Maitina Darbininkai, Kaimiečiai

MASS. DARBO FEDERACIJA REMIA 
ROOSEVELTĄ; SMERKIA REPUBLW 
KONĄ VALSTIJOS GUBERNATORIŲ (i'

Rezoliucijos Reikalauja Draftuot Rooseveltą Trečiai Pre
zidentystei; Pliekia Kongresą už WPA Sudarkymą

Madrid, Ispanija. — Per 
tris dienas tapo sušaudyti 
bei pasmaugti 62 liaudie- 
čiai-respublikiečiai, p a g ai 
sprendimus generolo Fran
co karinių teismų. Tarp nu
žudytų yra keturios mote
rys.

Ispanijos fašistų valdžia 
ypač sujudo žudyt respubli- 
kiečius po to, kai nežinia 
kas nušovė žandarų virši
ninką L Gabaldoną.

Per kelias paskutines die
nas fašistai suėmė per tūk
stantį demokratinių žmo
nių; 25 iš jų “tikrai yra ko
munistai,” sako fašistai. 
Dauguma areštuotų bus su
šaudyti arba nusmerkti ka
lėj iman iki gyvos galvos.

Kalnuose Oviedo srityje 
dar laikosi 50 tūkstančių 
buvusių respublikos karei-

Dominican Respublika Pri
ims 5,000 Ispanijos Liaudie- 

čių šeimynų

Dominican respublika ke
tina priimt 5,000 Ispanijos 
liaudiečių šeimynų apsigy- 
vent kaipo ūkininkus. Šei
mynų vyrai-tėvai bus ima
mi iš Francijos koncentra
cijos stovyklų.

Danzig, rugp. 8. — Na
ziai kerštingai pasakoja, 
kad lenkų priešorlaivinės 
kanuolės “šaudė” į keleivi
nį Vokietijos lėktuvą, be- 
skrendant jam pro Lenkijos 
prieplauką Gdynią į Rytų 
Prįisįją.

* Danzigo ir Vokietijos na- 
- zių laikraščiai piešia Len

kiją straipsniais ir pajuo
kiančiais braižiniais kaip 
“niekam netikusius kvai
lius;” pasak nazių, tai jau 
būsiąs galas Lenkijos isto
rijai, jeigu Lenkai paleis 
bent vieną kanuolės šūvį, 
begindami Danzigą kaipo 
“laisvą miestą,” kad naziai 
neprijungtų jo prie Vokie
tijos.

(Naziam duoda drąsos tas 
faktas, kad Anglijos valdžia 
jau veda slaptas derybas su 
Hitlerio agentais apie Dan
zigo pripažinimą Vokieti- 

* * jai.)

Varsa va. — Lenkija, at
sakydama į Danzigo ir Vo
kietijos nazių grūmojimus, 
apginklavo savo muitinių 
sargus palei Danzigo sieną.

Lenkai Kaimiečiai Karpo Na
zi ų Karines Vielų Tvoras 

ir Nešasi Namo
Varšava. — Lenkai kai

miečiai, perbėgdami per ru- 
bežių, karpo spygliuotas 
vielų tvoras, nazių užtver
tas prieš Lenkiją; nešasi 
tas vielas namo ir jomis ap
sitveria sau daržus.

Šis nazių karinių tvorų 
karpymas pasidarė net 
sportas lenkam valstiečiam. 
Jie tarp savęs lenktyniuoja, 
katras daugiau parsineš na
zių tvoros. Kai kada lenkai 
valstiečiai parsineša ir “da
lis karinių prietaisų,” kaipo 
įrodymą savo drąsos ir nar
sos.

Geso Vamzdis—Dviejų 
Mirčių Priežastis

San Bernardino, Calif. — 
Smarkiai besirisdamas nuo 
kalno, geležinis geso vamz
dis užmušė vieną moterį. 
Tatai matydamas, vienas 
senas žmogus krito ir mi
rė. Be to, vamzdis pavojin
gai sužeidė du žmones. Tai 
buvo keturių colių ir 1,100 
pėdų ilgio vamzdis. 

vių; nepasiduoda generolui 
Franco’ui. Kaimiečiai ir 
darbininkai naktimis pri
stato jiem maisto.

Dabar slaptoji fašistų po
licija medžioja žmones, ku
rie maitina tuos kovotojus.

Conn. Teisėjas Atmetė 
įstatymą prieš Gim

dymo Kontrolę
Waterbury, Conn. — Au

kštesniojo teismo teisėjas 
Kenneth Wynne nusprendė, 
jog Connecticut valstijos 
įstatymas, uždraudžiantis 
gimdymo kontrolę, yra 
p r i e š i n gas konstitucijai: 
reiškia, atmetė šį įstatymą.

Tokį sprendimą teisėjas 
Wynne padarė byloje, kuri 
buvo užvesta prieš du gy
dytojus ir vieną slaugę. 
Jie buvo areštuoti už tai, 
kad davė nurodymus moti
noms vienoje, klinikoje, kaip 
jos galėtų apsisau go t nuo 
gimdymo nepageidaujamų 
kūdikių.

Teisėjas kritikavo valsti- 
jinį įstatymą prieš gimdv- 
mo kontrolę todėl, kad šis 
įstatymas nedaro “jokių iš
imčių,” reikalingu sveika
tai moterų. Nes įstatvmas 
aklai uždraudžia gydyto
jams duot vaistus ar pata
rimus moterims ansisaugot 
nuo kūdikių gimdymo net 
tokiuose atsitikimuose, kur 
nėštumas arba gimdvmas 
būtu pavojingas moteries 
sveikatai arba ir pačiai gy
vybei.

Daktaras W. E. Morris, 
vyriausias direktorius Gim
dymo Kontrolės Federaci
jos Amerikoj, sveikina tei
sėjo Wynne sprendimą kaip 
progreso žingsnį.

PATIES GARNERIO 
VALSTIJA ATMETA JĮ

Houston, Texas. — Atvy
kęs j Texas valstiją, New 
Yorko Daily News dienraš
čio reporteris, klausinėda
mas piliečius, atrado, jog 70 
jų iš kiekvieno šimto nori, 
kad Rooseveltas kandida
tuotų trečiai prezidento 
tarnybai, ir tiktai 30 pro
centų Texas piliečių yra 
tam priešingi. 70 balsuoto
jų iš kiekvieno šimto pasi
renka Rooseveltą prieš Gar- 
nerį, Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidentą, nors Garne- 
ris yra “saviškis,” Texas 
valstijos pilietis.

ORAS

Vėl laukiama kiek lietaus.

Kay Pittman, pirmininkas 
J. V. kongreso užsienio 
reikalų komisijos, kuris 

reikalauja embargo 
prieš Japoniją.

Cordell Hull, Jungt. Vals
tijų valstybes sekretorius,, 
kuris pranešė Japonijai, 
kad sena prekybos su

tartis likviduota.

Japoną Lėktuvas Bom- Negalima Depo r tu o t 
bardavo ir Karinį An

glijos Laivuką
Shanghai, Chinija.—Dvy

lika Japonijos lėktuvų du 
sykiu bombardavo priklau
sančius anglam laivus ir 
prieplaukas ir įstaigą an
gliškos žibąlck kompanijos, 
Yangtze upėj ties Ichangu.

Negana, kad japonai oro 
bombomis sunaikino du an
glų prekinius laivus. Vie
nas japonų orlaivis dar pa
lėkė toliau ir paleido bom
bą į karinį Anglijos laivu- 
ką “Gannetą.” Bomba kri
to už 100 jardų nuo šio 
laivuko.

Karinio laivuko koman- 
dierius Orpen pranešė sa
vo vyriausybei, kad Japoni
jos lakūnai sužiniai naiki
no anglų įstaigas ir jų lai
vus ir tikrai taikė bombą 
i ginkluotą Anglijos laivu- 
ką “Ganneta.”

Anglija dėl to užprotes
tavo Japonijai, bet nieko 
daugiau nežada daryt prieš 
užpuolikus.

USA Vyriausias Teismas 
Priverstas Sužmoniškėt

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas nebuvo taip perorgani- 
zuotaSį kaip reikalavo pre
zidentas Rooseveltas dveji 
metai atgal; bet kongresas 
vis tiek priėmė tada prezi
dento pasiūlyma dėlei senių 
teisėjų pasitraukimo su pil
na alga. Kai kas iš to teis
mo pasitraukė; to vieton 
įėjo nauji demokratiniai- 
pažangūs teisėjai; bet ir li
kusieji teisėjai pamatė, kad 
jie negali spręst bylas tik 
kapitalistų naudai. Tai pre
zidentas Rooseveltas jau
čiasi patenkintas veikimu 
pasinaujinusio Vyriausiojo 
Teismo, ir sako, kad jo de- 
mokratiniai-liberališki tiks
lai vis tiek pasiekti, nors 
kongresas andai ir atmetė 
Roosevelto siūlytus planus 
dėlei to teismo perorgani
zavimo.

ŽmogŲ Tik Todėl, Kad 
Jisai “Negeistinas”

San Francisco, Calif. — 
Fašistukas Harper Know
les iš Amerikonų Legiono, 
narys vienos korporacijos 
valdybos, “liudijo,” kad 
Harry Bridges, CIO Mari- 
ninkų Unijos vadas, turėtų 
būt deportuotas iš Ameri
kos į Australiją, kaipo ra
dikalas ir “nepageidauja
mas” asmuo, kuris nėra 
Jungtinių Valstijų pilietis.

Šalies valdžios atsiųstas 
specialis tardytojas James 
M. Landis, galva Harvardo 
Universiteto advokatų kole
gijos, tada užklausė:

—Ar tamsta turi įrody
mų, kad Bridges yra ko
munistas?

H. Knowles atsakė, jog 
įrodymų jis neturi. Tuomet 
prof. Landis padarė pasta
bą, kad įstatymiškai negali
ma deportuot iš Amerikos 
žmogų tik todėl, kad jis yra 
kam “nepageidaujamas;” 
bet jis galėtų būt deportuo
tas, jeigu jis šauktų nuverst 
šios šalies valdžią veiks
mais jėgos ir prievartos.

Perklausinėjime pasirodė, 
k a d “s v i e t k a s” Harper 
Knowles išvien su fabrikan
tais šnipinėjo darbininkus, 
ar kurie yra unijų nariai, 
ypač, ar jie komunistai.

GIMĖ MERGAITĖ SU 
ŠIRDŽIA Iš LAUKO

Manila, Filipinai. — Gi
mė mergaitė su širdžia vi
sai lauke ant šono. Ta sep
tynių svarų mergaitė pa
krikštyta Marijos Širdim. 
Be kitų žymių asmenų, ją 
aplankė Filipinų prezidento 
Quezono žmona. Gydyto
jai svarsto, ar daryt opera
ciją, per kurią širdis būtų 
perkelta į krūtinę, bet bijo, 
kad gal dėl to mergaitė 
mirtų.

Tuo tarpu mergaitės šir
dis apvožta apskritu stik
liuku. Šiaip mergaitė atro
do sveika.

Boston, Mass. — Suva
žiavimas Massachus etts 
Valstijos Darbo Federacijos 
užgyrė prezidento Roose
velto politiką kaipo naudin
gą darbininkams; bet aš
triai kritikavo republikoną

Naujasis Auto. Stiklas 
100 Procentų Mažiau

Vargina Akis
Toledo, Ohio. — Automo

bilių modeliuose 1940 me
tam bus vartojama naujai 
išrasti daug saugesni stik
lai. Naujųjų stiklų saugu
mą rodė išvien General Mo
tors ir Libby-Owens-Ford 
Stiklo Kompanija.

Naujasis stiklas yra dve
ja tiek stipresnis, negu iki 
šiol vartojamas saugumo 
stiklas.

Per naująjį stiklą auto
mobilistas mato 62 iki 81 
procento aiškiau. Su nau
juoju stiklu akys beveik 100 
procentų mažiau pavargsta 
negu su senuoju. Žiūrint 
per senąjį saugumo stiklą, 
snaudulys vargina automo
bilistą 17 procentų labiau, 
negu žiūrint per naująjį 
saugumo stiklą.

General Motors Auto 
Korporacija žada dėt tiktai 
naujos rūšies stiklus į savo 
1940 m. automobilių mode
lius.

Amerika Protestuoja prieš 
Japonus, Bombardavusius 

Amerikonų Ligoninę

Shanghai. — Japonų la
kūnai bombardavo ameri
konų liuterionų misijos li
goninę Kioshane, Chinijoj, 
nors ant ligoninės buvo iš-! 
kelta 11 Amerikos vėliavų.

Amerikos valdžia dėl to 
atsiuntė stiprų protestą Ja
ponijos vyriausybei.

500 Gydytojų Tarnaus 
Amerikos Manevrams

New York. — Paskutinė
mis savaitėmis šio mėnesio 
manevruos 50 tūkstančiu 
reguliarės Jungtinių Valsti
jų armijos ir valstijinės mi
licijos ties Champlain eže
ru, plote 460 ketvirtainių 
mylių.

Į tuos karinius pratimus 
surašyta jau 500 gydytojų 
rūpintis sveikata bei gydy
mu reguliarių kareivių ir 
milicininkų.

London. — Anglijos karo 
orlaivyno manevruose daly
vauja 1,300 lėktuvų. 

valstijos gubernatorių Salt- 
onstallą kaip darbininkų 
priešą. Suvažiavimas taip 
pat smerkė paskutinę sesiją 
Jungtinių Valstijų kongre
so, nes kongresas toje sesi
joje sudarkė WPA šalpos 
darbų įstatymą ir atmetė 
prezidento Roosevelto pa
siūlymus, pagal kuriuos mi- 
lionai bedarbių būtų gavę 
darbų.

Suvažiavimui įnešta dvi 
r e z o 1 i ucijos, reikalaujan
čios, kad prezidentas Roo
seveltas kandidatuotų tre
čiai tarnybai. Viena rezoliu
cija sako, kad Massachu
setts Darbo Federacijos de
legatai, kurie dalyvaus vi
sos Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavime, turi 
reikalaut “draftuot” Roose
veltą trečiai prezidentystei.

Mass. DaEįo ,Federacijps 
suvažiavimas išnešė protes
tą prieš gubernatortljflfch- 
onstallą, ‘kžį te-
valstijos policiją 
klaužius į darbą ir !s cHr- 
bo South Barre, kur strei
kuoja darbininkai prieš 
Barre Woolen Combing 
Kompaniją. Delegatai paro
dė, kad tas gubernatorius 
yra jau 37 kartus išstojęs 
prieš darbininkų reikalavi
mus, įneštus valstijos sei
meliui.

Tačiaus suvažiavimas nu
tarė leist gubernatoriui at
eit ir pasiaiškint.

Suvažiavimui įteiktos re
zoliucijos smerkia kongre
są, kad jis j>p£uiė Wood ru
in o bilių ’ <es šis bilius f ak
linai uždaro didesnius WP 
A šalpos darbus, panaikina 
unijines algas lavintiems 
darbininkams ir šluoja lau
kan šimtus tūkstančių tokių 
bedarbių, kurie yra išdirbę 
WPA pusantrų metų ar 
daugiau.

WPA admin istratorius 
Naująjai Anglijai, pulkinin
kas J. J. McDonough, kal
bėdamas suvažiavime už-: 
reiškė, jog Woodrumo bi- 
lius-įstatymas “padarys į 
daugiau vargo žmonėms W * 
PA darbuose ir daugiau pa
kenks darbininkams, negu 
bet kuris kitas įstatymas.”

New Jersey Seimelis Nesu
tinka Taksuot Cigarętus
Trenton, N. J. — Vals

tijos seimelis 40 balsų prieš 
20 atmetė įnešimą aptak- 
suot cigarętus po 2 centus 
pakelį ir gaunamais iš to 
pinigais šelpt bedarbius.

New Jersey seimelis taip
gi atmetė pasiūlymą, reika
laujantį pakelt taksus ant 
alkoholinių gėrimų, kad 
gaut įplaukų bedarbiam 
šelpt.



Antras puslapis

lAtSVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. Stagg 2-8878

President ----- Jos. Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer - J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:

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

Act of March 3, 1879.

Naturalis Gazas Bus 
Svarbus Karuose

United States, per year .......  $5.50
Brooklyn, N. Y„ per year ............. $6.00
Foreign countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year __ $5.50
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Neišgelbės Kruvinasis Teroras
Generolo Franco gaujos sušaudė Ma

dride 53 žmones keldindami už savo bu
delį. Po to, kaip Ispanijoj įsigalėjo fa
šistai, tai Madride ir jo apylinkėj jie 
siuto vadovystėj majoro Isaao Gabal
don, kuris tuo pat kartu buvo Civilės 
Gvardijos ir policijos galva. Fašistai žu
dė šimtais geriausius Ispanijos sūnus ir 
dukras.

Ir štai, liepos 29 dieną, kada tas bu
delių vadas važiavo automobiliu j e tarpe 
Madrido ir Talavera, ant kelio jį pasiti
ko trys vyrai kareivių drabužiuose. Jie 
nušovė budelį Gabaldoną, jo dukrą ir jų 
šoferį. Veikiausiai, tai buvo asmenys 
nieko neturinti su komunistais ir respu- 
blikiečiais. Greičiausiai, tai buvo žmo
nės, kurie išvesti iš kantrybės, atkerši- 
no tam budelių vadui už mirtį savo ar
timųjų. Bet fašistai suvertė bėdą ant 
komunistų ir respublikiečių, sugaudė kas 
tik nužiūrimas, vienus sugrūdo į kalėji
mus, o 53 žmones sušaudė!♦ i . . •* * »• į »

Vįeąok,.’ toki budeliški fašistų žygiai 
nei^l^^ųo^/iNepaisąnt^kiek jie pra- 
liesįįspąnijos .liaudies kraujo, kiek gy
vasčių -Ispanijos liaudis tęs kovą, 
kotf*ga)ų gale, ji išsilaisvins.

10,000 Jaunuolių Aviacijoj
Kiek laiko atgal kongresas paskyrė 

$4,000,000 pinigų, kad aukštesnėse moky
klose, kolegijose, galėtų bent 10,000 jau
nuolių mokytis aviacijos žinojimo.

Iš Washingtono jau praneša, kad kaip 
kuriose kolegijose tas darbas pradėtas. 
Su rugpjūčio 1 diena veik visas tas skai
čius jaunuolių mokysis orlaivininkystės. 
Šio mokinimosi pagelba Jungt. Valstijos 
sulyg prezidento Roosevelto plano siekia 
į trumpą laiką išmokyti bent 10,000 nau
jų lakūnų, kurie gali būti labai reikalingi 
apsigynime nuo fašistų agresijų.

japonus, patiekė smulkmenišką aprašy
mą, kaip japonai buvo sumušti. Visa ei
lė kitų karininkų. įrodė, kad japonų ar
mijas ūpas prastas, J. kad komandieriai 
girtus kareivius grūdo į mūšius, ir todėl 
taip didelius nuostolius panešė. ■ Karo 
specialistai atžymėjo, kad Japonijos ka
ro technika prasta, o tai vis pasekmė, 
kad ji žaliadaikčius perkasi užsienyj, 
labai dažnai prastus, pigesnius,, tat ir 
įrankiai prasti. Ypatingai prastai vei
kia Japonijos orlaivininkai ir žemo pra- 
silavinimo lakūnai. Visi tie japonų blo- 
fai apie “pergales” Mongolijoj ir. numu- 
šimą kelių šimtų Sovietų lėktuvų yra 
niekas kitas, kaip girto pasakos.

Geras Reikalavimas
Senatorius Key Pittman, pirmininkas 

Jungtinių Valstijų užsienio; reikalais ko
misijos, labai teisingai elgiasi, kada jis 
reikalauja tuoj autinių ir griežtų žygių 
prieš Japoniją, kad privertus ją skaitytis 
su tarptautinėmis teisėmis.

Japonijos imperialistai nachališkai 
spardo kitų šalių teises Ghinijoj. Jie ke
lis kartus įžeidė šios šalies vėliavą, nu
skandino karo laivą “Panay,” kelis kar
tus puolė piliečius.

Jungtinės Valstijos yra vyriausias ap
rūpintojas Japonijos karo ginklais ir 
amunicija. Jos galėtų užduoti Japonijai 
mirtiną smūgį nutraukdamos prekybą.

F r uncija Valosi nuo 
Hitlerio Šnipų

Pagaliau Francija pasipurtė, kad nors 
kiek nusikratyti nuo Hitlerio šnipų, ku
rie ten veikė gan liuosai. Francija areš
tavo kelis desėtkus šnipų ir jų tarpe M. 
Amourelle, jauną sekretorių Franci jos 
senato, kartu ir leidėją naujo žurnalo 
“La Carmagnole.” Šis areštas iššaukė 
didelį sąjūdį. Jis kaltinamas, kad par
davė Hitlerio šnipams už 400,000 frankų 
Francijos senato nutarimus apsiginkla
vimo reikalais. Taipgi, ponas Amourelle 
pradėjo leisti tą žurnalą, kurio tikslas 
buvo suskaldyti Francijos žmones, su
silpninti jų vienybę, kad tuo iš vidaus 
pagelbėjus Hitlerio užpuolimui ant Fran
cijos.

Visa eilė laikraščių kaltina Daladier 
valdžią, kad ji iki šiol taip laisvai leido 
Hitlerio šnipams veikti.
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Tikras Apsileidimas

Glicerolius yra vienas 
menkesniųjų gaminių (pro
duktų) muilo pramonėje. 
Kuomet glicerolių suvienija 
su nitrogenu (azotu), tai 
pasidaro smarkus sprogi- 
nys (eksplozyvas), vadina
mas nitroglicerolius (ne tas 
pats nitroglicerinas).

Normaliais laikais, kada 
muilo daug dirbama, glice
rolius yra pigus — apie 15 
centų svaras. Pasauliniam 
kare jis pakilo iki vienam 
doleriui už svarą. Taigi ni
troglicerolius tada buvo la
bai brangus. Bet jis ir ga
benti neparankus: kad kiek 
susitrenkia, tuoj trūksta, 
sprogsta.

Dabar, yra naujai išras
ti du sprogimai iš naturalio 
(gamtinio) gazo. Šio gazo 
labai daug žemėje yra ir 
jis, turbūt, net karo laiku

Lenkijos Nusistatymas Tvirtas
Maršalas Smigly-Rydz, kuris turi neri

botą galią Lenkijoj, kalbėdamas į virš 
100,000 lenkų Krakavoj, pareiškė, kad 
Lenkija yra griežtai nusistačius už savo 
čielybę kovot, kad jokiame atsitikime ji 
neleis Vokietijos naziams užimti Danzi- 
go miestą.

Jis sakė, kad Danzigas per šimtus me
tų buvo Lenkijos, kad jis yra Lenkijai 
durys į pasaulį, kad be Danzigo Lenki
ja negal gyvuoti. Ir ištikro, Danzigas 
guli ant didžiosios Vislos upės žiočių. 
Visla yra vienas iš didžiausių Lenkijos 
vandens kelių, kuris išeina į. jūras. Jei
gu Lenkija leistų Vokietijos naziams įsi
galėti Danzige, tai tada ir Visla netek
tų vandens kelio reikšmės, nes vokiečiai 
turėtų jos išėjimą savo rankose.

Maršalas Smygly-Rydz nurodinėjo, 
kad Lenkija turi galingą armiją ir ją 
dar daugiau stiprina. Tuo pat kartu vi
sas svietas žino, kad Vokietijos naziai 
koncentruojasi prieš Danzigą ir Lenki
ją. Jie slapta gabena savo karo jėgas į 
Danzigą, jie traukia armiją į Lenkijos 
pasienį. Su rugpjūčio 15 dieną Hitleris 
ruošiasi turėti po ginklu nemažiau 2,- 
500,000 vyrų. Pagelba tos armijos jis 
siekia priversti Angliją ir Franciją prie 
išdavystės, taip, kaip pereitais metais 
padarė Čechoslovakijos klausime.

; nebūtų pąrdaug brangus. 
' Taigi ta šalis, kuri turi 

daug naturalio gazo, gali 
karą greičiau “išlaimėt”, 
negu jos priešininkė, kuri 
tokio gazo neturi.

Amerika turi net 98 nuo
šimčius viso pasaulio natu-

Sovietų Sienos Saugios
Rugpjūčio 6 dieną ne vien Tolimųjų 

Rytų Sovietų Sąjungos gyventojai ir ten 
stovinti Raudonoji Armija, bet visoj ša
lyj paminėjo metinę sukaktį nuo to lai
ku, kaip Raudonoji Armija supliekė ja
ponus. Pereitų metų liepos mėnesio pa
baigoj japonai netikėtai užpuolė Sovietų 
pasienio sargus ir užėmė dvi kalvas 
Zaoziornaja ir Bezimenaja. Kada pribu
vo Raudonoji Armija, tai ji rugpjūčio 6 
dieną ištaškė iš ten japonus. Po to dar 
per kelias dienas ėjo mūšiai, nes japonai 
svietui melavo, būk jie valdo kalvas ir 
vis bandė jas paimti. Pagaliau, prakišę 
mūšius 12 dieną rugpjūčio paprašė pas 
Sovietus taikos.

Šiemet ant to kalno žuvusiems didvy
riams pastatyta paminklas ir aukštai iš
kelta plevėsuoja raudonoji vėliava. Tas 
japonus varo į pasiutimą.

Sovietų spauda plačiai rašė apie mū
šius ir jų reikšmę. Reikšmė didelė, nes 
tai buvo dar viena Japonijos imperialis
tams pamoka, kad Sovietų Sąjunga yra 
ne sena caristinė Rusija. Japonijos sa
murajai gavo persitikrinti, kad Sovietų 
Sąjunga pilnai laikosi savo nusistatymo: 
nenori nei vieno colio kitų žemių, bet ir 
savo nei-vieno colio kitiems neduos, kad 
į kiekvieną priešo smūgį, ji atsakys 
dviem dar galingesniais smūgiais.

Komandierius Gregory Štern, kurio 
vadovystėj Raudonoji Armija supliekė

Naziai Amerikoj . ,
Kaip Vokietijos naziai ruošiasi veikti 

prieš Jungtines Valstijas, tą aiškiai pa
rodė nazių šnipų teismas New Yorke. 
Dabar kiekvienam gali būti antra pamo
ka iš nazių veikimo Costa Ricoj, ir Pietų 
Amerikoj.

Costa Ricoj naziai į savo rankas paė
mė elektros gelžkelį nuo Punta Arenas 
iki San Jose. Nazių elektros kompanija 
A. E. G. visus reikalus tvarko. Visos ka
vos plantacijos Heredis provincijoj taip

ralio gazo ištekliaus. Kitaip 
sakant, visos kitos šalys tu
ri nat. gazo tik 2 nuošim
čiu.

Tuos naujus sprogimus 
(vadinam us: nibglycerol 
trinitrate ir nibglycol dini- 
trate) atrado Purdue Uni
versitetas, vadovaujant pro
fesoriui Henry B. Haas. Ji
sai raportavo apie tai Am
erikos Chemikų Draugijos 
suvažiavimui, neseniai įvy
kusiame Baltimorėje.

Šitiedu sproginiai tiktai 
pusiau tiek , jautrūs, kaip 
nitroglicerolius. Taigi ne
šiojant, važioj ant. juos, nė
ra taip didelio pavojaus. 
Praeitam pasauliniame ka
re nitroglicerolių teko be
veik visai. apleisti, nes var
toti pavojingas.

Hercules Powder Kompa
nija, .jau kelintas mėnesis 
praktikuoja, . vysto gamini
mą tų dviejų naujų sprogi
mų.

Jeigu naziškoji Vokietiją 
įkurs antrą pasaulinį, karą, 
tai iš Amerikos (kuri, tik
rai nebus “neutrališka”) 

pat yra vokiečių nazių rankose. La Sa
bana orlaivių lauko, netoli San Jose, ko- 
mandierium ;yra fašistai inžinierius Ef- 
finger. Argentinoj, Patagonijoj, vokiečiai 
naziai turi stiprias savo ginkluotas jė
gas. Visa tai yra daroma ne vien paver
gimui Centralinės ir Pietinės Amerikos,

bet tuo pat kartu veikiama prieš Jung. 
Valstijų valdomą Panamos Kanalą ir 
ruošiama puolimas prieš pačias Jungti
nes Valstijas. Tie nazių žygiai turėtų su
artinti Jungtines Valstijas bendram vei
kimui su Sovietų Sąjunga, kad bendrai 
gintis nuo fašistų agresijų.

susilauks ant savo galyos 
pasiutiškų naujų sprogimų 
įtaką!

Žinoma, kaip lietuviai sa
ko, “velnias nemiega.” O 
žmogaus protas su betvar- 
kiška santvarka yra tai tas 
velnias. Nazių - fašistų che
mikai gali tą pat pasidaryt, 
t. y. tuos pačius sprogimus, 
ką nelabai pavojingi varto
tojams, o pavojingi priešui.

Natūraliame gaze randa
mi gazai: ethane ir metha
ne (lietuviškai gal bus eta
nas, metanas), iš kurių
dviejų ir daroma tiedu 
sproginiai. Bet tie patys 
gazai galima gauti ir iš 
minkštųjų akmeninių ang
lių, deginant jas į koksus. 
Vokietija turi labai daug 
tokių akmeninių anglių. 
Gal tik būtų jai sunkiau 
pasigaminti, daugiau dar
bo ir lėšų.

Pasaulio kare visos šalys, 
taip ir Vokietija, sproginių 
dirbimui naudojo Chilės re
spublikos nitratą (saliet
rą). Kitos šalys paskui pa
što j o. jai kelią; jį uždarė vi
sai. Tada karas būtų neuž
ilgo pasibaigęs. Bet Vokie
tijos chemikas Haber išra- 
do būdą, kaip išnaudoti oro 
nitrogeną (azotą) dirbimui 
sprogstamųjų daiktų. Tokiu 
būdu karas da dvejus me
tus tęsėsi ilgiau, taigi dvi
gubai ilgiau.

Buvusiame pasaulio kare 
pagarsėjo sproginys “T. N. 
T.” Jis daromas iš 'gazo 
tolueno (toluene), kuris 
gaunama distiliuojant ak
meninę anglį. T.N.T., sako, 
buvęs parankesnis už ni
troglicerolių. T. N. T. yra 
ir dabar vyriausias tarp di
džiųjų sproginių. Bet jo 
(T. N. T.) “tėvas” toluenas 
gaunama iš tos pačios an
glies ir tuo pačių sykiu, 
kaip ir etanas ir metanas. 
Pastarųjų dviejų gazų da 
daugiau gaunama, ypač me
tano, negu tolueno. O iš eta
no ir metano pasidaro tie
du vartotojams parankūs 
sproginiai, apie kuriuodu 
čia kalbame.

Šitiedu gazai — etanas 
ir metanas

laboratorijoje — sintetiš
kai. Bet praktikoje tai da
ryti neverta, kada yra daug 
lengvesni būdai gavimui tų 
gazų.

Dabartinėje gadynėje ka
ras vadinamas “motorizuo
tas”. Motorai — ne žmo
gaus ir ne gyvulio spėka 
vežami — nešami žudymo 
daiktai. Kitaip sakoma: 
“m e c h a n i z uotas” karas. 
Mechanika s v a r b i a u s ia. 
Prie jos kareiviai tik “prie
das” (o ištikrųjų, žmogus 
visgi svarbiausias). Prie to 
turi būt pridėta: “chemi
ja,” Mechanika ir chemija 
šios gadynės kare viską 
sprendžia. Bendrai, reikia 
sakyti, visi mokslai, kaip 
“pritaikytieji,” taip ir “ty
rieji” mokslai čia yra pri
taikyti, kad žmonės galėtų 
masėmis žudyti vieni kitus.

Yra mokslai ir pašalini
mui tų žudynių priežasčių. 
Bet žmonijos didžiuma to 
privengia, bijo neišbandytų 
gyvenimo būdų; geriaus 
jiems pasilikti prie išban
dytų karo priežasčių ir gy
venti tarpe baisių mūšių. 
Tos priežastys — tai pri
vatinė nuosavybė, — kiek
vieno žmogaus stengimasis 
sau susikrauti didelius tur
tus lėšomis kitų žmonių. 
Žmogus žmogų išnaudoja, 
vergia, žudo ir kariauja dėl 
plėšimo, dėl tolesnio išnau
dojimo.

Tam galas pareis tik ta
da, kai žmonija susipratus 
padarys geresnę santvarką 
—socialistinę, kur turtai 
bus gaminami visuomenei 
naudoti, o ne atskiriems 
turčiams į sandėlius krau
ti, iš kur jie galėtų bran
giai pardavinėti, baisiai di
delius pelnus daryti, kitaip 
sakant, išnaudoti visuome
nę. Šita neišmintinga, ne
žmoniška santvarka turės 
rast galą. Tą galą, žinoma, 
ne, kokia dvasia padarys, 
bet patys gyvieji, ’žmonės, 
kuomet pamatys, kad jų ka-

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gavau laišką nuo mano 
žmonos Lenkijoj. Aš prašiau, 
kad ji atvažiuotų pas mane 
čionais, bet ji sako to nenori 

padaroma ir daryti, kad ten Lenkijoj ge-

rai ir išnaudojimai gamina 
didesnius karus ir dides
nius vieni kitų išnaudoji
mus. šitokiai santvarkai ei
nant, nebus išmintingai 
žmoniško gyvenimo. Tatai 
parodė karai, ypač pirma
sis pasaulio karas, kurio 
pasekmės — nauji mažesni 
karai, be persto j imo einą 
keliose pasaulio dalyse.

J. Baltrušaitis.

Žymusis artistas Aleks
andras Girardi mėgdavo po 
kiek daugiau pasėdėti res
torane ir ten vieną kitą vy
no stiklą ištuštinti. Bet tie 
ištuštinimai taip pradėjo 
veikti artistą, kad jis atė
jęs į vaidinimą imdavo ir 
pamiršdavo kad ir dažnai 
vaidinamo veikalo ištisas 
pastraipas. Jis šaukdavosi 
sufleriaus pagalbos ir šis jį 
išvaduodavo. Tos istorijos 
kartojosi tol, kol vieną va
karą žymusis artistas visai 
pasimiršo veikalo tekstą ir 
laikėsi arti prie suflerio bū
delės. Bet iš būdelės staiga 
sustojo kalbėjęs ir artistas 
buvo priverstas sukaupęs 
jėgas išsikrapštyti. Po vai
dinimo Girardi užpuola su
flerių:

—Kodėl tamsta nustojai 
suflei;av$5? 4 4„

—Ką gi aš galėjau pada- 
į ryti, kad lempa užgęso. 
I Tamsoj nemoku skaityti.

—Tai kas tamsta per te
atralas,—barasi Girardi,— 
tiek metų tą veikalą skaitai 
ir šviesai užgęsus negali 
nė poros eilučių paskaityti. 
Tikras apsileidimas!

Įtikinamas Pasiaiškinimas
Policininkas barė kažko

kį pilietį, stovintį ant kran
to:

—Na, ir .kodėl tamsta ne- 
gelbėjai skęstančio, juk ma
tei, kad skendo.

—Iš kur &š galėjau žino
ti, kad tikrai skęsta?— 
teisinosi tas.—Jis man bu
vo skolingas tris šimtus li
tų, tai maniau, kad jis nuo 
manęs slepiasi vandenyje.

Savaip Išaiškino
—Teta Marijona, užmerk 

akis,—prašo mažasis Pipi- 
riukas savo tetą;

—Tai kam tau to reikia?! 
—sako nustebusi teta.

—Tėvelis sakė, kada tu 
užmerksi akis, tada ir au
tomobilį mes galėsim įsigy- 

i ti.
(Surankiota)

riau gyventi, negu čia ir ji ne
nori apleisti savo šalį. Laiške 
sako, kad esu liuosas, kad ji 
nuo manęs gavo persiskyrimą. 
Ar aš galiu vėl apsivesti be 
persiskyrimo popierų ?

ATSAKYMAS
Ne. Tavo žmona turi tams

tai pasiųsti dokumentinį daro- 
dymą, kad nuo tavęs gavo le- 
gališką persiskyrimą. Persi
skyrimo popieros yra būtinai 
reikalingos. Patariame tams
tai šioje šalyje gauti persi
skyrimą. F. L. I.- S. ■
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Motery Seimo Eiga
SEKRETORĖS PRANEŠIMAI

Prisiruošimas prie Moterų Seimo eina sėk
mingai; didžiumoje kolonijų atstovės jau iš
rinktos, kitur dar vis ruošiamasi. Chikagie- 
tės, kaip praneša, jau yra išrinkusios net 
dvyliką atstovių. Tai labai reikšminga, kad 
iš tokios tolimos kolonijos dalyvaus tokia 
žymi atstovybė.

Seimui pasveikinti aukų rinkimo blankos 
jau yra grąžinama iš nekuriu kolonijų. Da
lis draugių, kurios yra labai susidomėjusios 
Moterų Seimo reikalu, jos labai rūpestingai

* darbuojasi. Pavyzdį galima imti iš draugės
A. Lingienės, kuri gyvendama mažame mie
stelyje, o visgi surinkus prisiuntė net ketu
ris dolerius. Darbuojasi ir daug kitų moterų.

Worcesterio moterys, matyt, nepasiduos 
brooklynietėms, jos pridavė nuo Literatūros 
Draugijos moterų 155-tos kuopos, per M. 
K. Sukackienę $25.

J. Jurgaitienė, Kenosha, Wisconsin, su
rinko ant blankos $6.35.

J. Jarušienė, Montreal, Canada, surinko 
ant blankos $1.95.

A. Lingienė, ant blankos—$4.
Per B. čiuberkienę, So. Boston, Mass.—$5. 
Lietuvių Sveikatos ir Kultūros Draugija, 

Waterbury, Conn., per T. čepumienę—$5.
Per K. M. Burgienę, nuo Winnipeg, Cana

da moterų—$1.
ALDLD 198 kp., Oakland, Cal., per K.

B. Karosienę—$5.
ALDLD 236 kp., per Janavičienę, Wash- 

% ington, Pa.— $2.
Už aukas komitetas širdingai dėkuoja ir 

kartu prašo mūs nuoširdžių rėmėjų darbuo
tis ir toliaus, nes Seimo išlaidos mum pa
čiom teks panešti, o jų susidarys gana aps
čiai, nors viskas yra tvarkoma labai tandžiai.

Draugijų sekretorės yra prašomos pri
siųsti išrinktų atstovių į Seimą mandatus, 
nes norime kiek galint tėkniškus darbus su
tvarkyti pirm Seimo, kad Seime būt daugiau 
laiko svarbiems reikalams gvildenti.

K. Petrikienė.

, Kas Atsitiko su Motery 
Iškalbumu?

Moterims jau nuo senų laikų primesta di- 
delis gabumas iškalbume, netgi ant tiek, 
kad skaitome tatai jų silpnybe. Bet kur 
tas iškalbumas pas mūsų lietuves moteris? 
Štai tokis didelis, reikšmingas įvykis kaip 
visuotinas Moterų Seimas tik už kampo, o 
mūsų draugės moterys pasižymi nepapras
ta tyla apie jį. Esu tikra, jog kolonijose ir 
lietuvių centruose daug kas veikiama. Rei
kia tik daugiau apie tai kalbėti per mūsų 
spaudą, idant pakėlus ūpą ir tokių, kurios 
vis dar nori abejoti apie reikalingumą tokio 
Seimo.

Pasižiūrėjus į dienotvarkį, metasi į akis 
toki įdomūs, mintį akstiną klausimai kaip 
tai: užmezgimas ir palaikymas ryšių su ki
tų tautų kultūros, taikos ir sveikatos mote
rų organizacijom. Kuri moteris turinti bent 
kiek visuomeninės sąmonės nenori matyti 
darbo už taiką tarpe moterų ? Kuriai mote- 

4 riai nėra prie širdies taikos palaikymas? Ar 
> tai neakstina rasti ir būdus, kaip geriausia 

būtų galima veikti už taikos palaikymą? 
Kuriai inteligentiškai moteriai negimsta no
ras pasisakyti prieš fašizmą po pasiskaitymo 
apie tai, kas dedasi Vokietijoj ir kur link 
nustumtos moterys po Hitlerio diktatūrą ? 
Mes, amerikietės moterys, džiaugiamės gy
venančios po demokratine santvarka, kur, 
nežiūrint eilės trūkumų, visgi moteris gali 
vesti savystovį, kaipo žmogus, gyvenimą, ko 
ji negalinti daryti po fašizmo letena. Už tai 
turime budėti, rimtai ir visapusiai sekti sa
vo šalies gyvenimo eigą ir neleisti vystytis 
fašistinio pobūdžo daigams mūsų šalyje.

Moterys darbininkės, profesionalės, vers
lininkės, įkainuodamos mūsų pirmtakūnių 
pravestus darbus už moterų pirmynžangą, 

• sykiu pasiryžkime ir mes prisidėti prie vi
suomeninio darbo, prie tokių prakilnių dar-

* bų pravedimo, kaip kad Moterų Seimo šau- 
kime išdėstyta. Jeigu jūs dar. abejojate apie

!
 svarbą būsimo Seimo, meskite tą abejonę į 

šalį ir dėkite pastangas, kad jis būtų kuo 
skaitlingiausias Amerikos lietuvių moterų 
suėjimas. Mes norime būti kultūringos, są
moningos'visuomenės narės, kurios galėtų 
atsiliepti į gyvenime iškylančias problemas 
greit, gražiai ir taip, kaip pridera pažangiai 
moteriai. O tatai sėkmingai galime padaryti 
kaip tik per tokius plačius suėjimus, kaip 
kad būsimas Moterų Seimas.

E. N. Jeskevičiutė.

Liet. Moterys 
apie Mūs Seimą

Lietuvoje leidžiamas Lietuvos 
Moterų Tarybos mėnesinis žur
nalas “Moteris ir Pas'aulis” bir
želio ir liepos laidoje, pažymė
damas apie mūsų proponuoja- 
mą Seimą, apart kitko rašo :

“Būt gerai, kad is Lietuvos 
galėtų nuvažiuoti .kuo daugiau
sia atstovių įvairių' Lietuvos 
moterų organizacijų ir kad už- 
megstų tampriausius ryšius su 
užjūrio lietuvėmis.”

Jau iš tos trumpos ištraukos 
matyt, kiek daug svarbos deda
ma amerikiečių moterų darbui, 
ir kaip daug klystų ir nustotų 
tos amerikiečių moterų organi
zacijos, kurios, turėdamas visas 
galimybes dalyvaut, dėl menkų- 
kliūčių nedalyvautų Seime, ži
noma, veiklios organizacijos 
rengiasi dalyvaut Amerikos Lie
tuvių Moterų Seime rugsėjo 7, 
8 ir 9 dienomis, Brooklyne.

Zinutės Vieša Padėka Moterų Sąryšio
ALABAMA. — Gubernato

rius Frank Dixon, sąryšyje su 
pravestu įstatymu, kad vedu
sios moterys, kurios ir jų vy
rai turi valdiškus darbus, pa
sitrauktų iš darbo, patvarkė, 
kad jeigu abu yra kompeten- 
tiški savo darbe, nėra reika
lo moteriai pasitraukti; jinai 
galės pasilikti prie savo dar
bo, jeigu norės, o vyras galės 
saugoti namų židinį.

JAPONIJA.—Vėliausios sta
tistikos paduoda, kad dabarti
niu laiku Japonijoje virš trys 
milionai moterų dirba indus
trijoje, bet jos neturi teisės 
kištis į politiką, negali reika
laut perskyrų be vyro paveli- 
nimo, negali lankyt aukštąsias 
mokyklas - universitetus ir ne
gali vienos eiti į teatrą bei 
restauraną vakare.

Skruzde.

Margareta Sanger

Mokslininkai sako, kad tyrimai parodo, 
jog paliktam maistui atdaroj blėtinėj nėra 
didesnio pavojaus sugest, kaip kad maistui 
paliktam bile kokiame atdarame inde' ir ši
lumoj.

Skolastika
(Apie M. Sanger mokyklos 

dienas tilpo rugpjūčio 
2-ros laidoj)

Po keletos metų slaugymo, 
Margareta Sanger užėmė 
slaugės mokslą baigusios slau
gytojos pareigas New Yorko 
ligoninėj. Viename ligoninės 
vakarėlių ji susitiko jauną ar
chitektą William Sanger ir jie 
apsivedė už 6 mėnesių nuo 
pirmos pažinties. Tačiau jų 
džiaugsmas tapo žiauriai per
trauktas patėmijimu, kad 
Margareta serga džiova. Tūlą 
laiką ji gyveno Adirondacks 
kalnuose jieškodama atgaut 
sveikatą.

Sangeriams gimė pirmasis 
kūdikis, stiprus sveikas ber
niukas. Kadangi Margareta 
Sanger sveikatos neatgavo, ji 
vėl išvyko į Adirondacks. Kar
tą juos pasiekus, ji pasijuto 
negalinti pakęsti liguistos at
mosferos ir nusprendė grįžt 
namo kovot su mirtimi. Ji ko
vą laimėjo, nors liga pas ją 
užsiliko per šešis metus.

Sangeriai pasistatė namus 
kaime ir juose jiems gimė dar 
vienas sūnus ir duktė. Bet ra
maus namų gyvenimo neužte
ko patenkint Margaretos San
ger sielą. Ji norėjo gyvent pil
nu gyvenimu, dalyvaut veik
liam, tveriamajam darbe. San
geriai sugrįžo New Yorkan.

Jos smagūs pergyvenimai 
motinystėj iššaukė joje dar di
desnes simpatijas mažiau už 
ją laimingoms moterims. Jos 
įsitikinimai, kad moterys pri
valo turėt progą prisirengt 
kūdikiams, turėt juos tuomet, 
kada jos ganėtinai sveikos ir 
finansiniai išgalinčios juos glo
bot, stiprėjo. Ji vėl pradėjo 
užsiiminėt slaugymu.

Slaugymo darbe Margaret 
Sanger atrado klasę žmonių, 
kurie tartum neturėjo jokių 
ryšių su labdaringa organiza
cija bent kokia, miestava ar 
bažnytine. Tie žmonės gyve
no purvinose laužynėse, tam
sume ir nelaimėse, šeštadienių 
vakarais- didelės grupės tų mo
terų sueidavo į tūlus ofisus, 
kad joms padarytų aborcijas. 
Ne tik žiaurūs tų aborcijų 
būdai, bet ir persistatymas tų 
sąlygų, kurios davė pradžią 
tai pasibaisėtinai praktikai, 
Margaretą sukrėtė.

Tos baisios sąlygos taip pa
veikė į jos protą, kad ji išti
sas naktis praleisdavo nesudė
jus akių, galvodama, ką ji

galėtų daryt, kad panaikint tas 
kančias. Ir galop ji nuspren
dė jieškot apsaugojimo nuo 
nėštumo informacijų, kurių 
iki tol ji nepajėgė gaut, ir 
duot tas informacijas jų reika
lingiems. Ir savo šeimynai ji 
pareiškė, kad ji daugiau ne- 
slaugys. Ji niekad daugiau ne
dirbs bandydama prašalint pa
sekmes,—ji manė naikint prie- 
žąstis ir teikt apsaugą.

(Bus daugiau)

Šeimininkėms
Niekam nemiela karščiuose 

ištisas valandas prie karšto 
pečiaus triūstis. Kiaušiniai da
bar nebrangūs, ir greitai pa
taisomi. Pabandykit sekamą 
receptą, imtą iš knygos “Virė
ja”:

Ispaną Omletas
Supjaustyk svogūną ir 6 

šviežius grybus, su puse 
šaukšto sviesto apkepink, kad 
grybai liktųsi ganėtinai minkš
ti. Geriausia kepint uždengia
mam puodelyje. Dadėk vidu
tinio didumo pomidorą (to- 
matoe), žalią pipirą ir pusę 
puodelio išvirtų šviežių žir
nių. Pavirink, kol pipiras liks 
minkštas. Įbarstyk druskos.

Lengvai išplak 4 kiaušinius, 
iškepk ir ant jų sudėk pri
rengtas daržoves, užversk 
kiaušiniu ant viršaus ir duok 
karštą į stalą.

Kas grybų nemėgsta, gali
ma gaminti be jų. Taip pat 
skanu yra vien su morkom ir

Rėmėjams
? isom Ėmusiom Dalyvumą ir Prisidejusiom-siem su Dar
nu Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio Piknike, Liepos 30

Sąryšio Komitetas taria nuo
širdų padėkos žodį daininin
kių grupėm, ėmusiom dalyvu
mą dainų konteste. Mes ži
nom, kad jūs pašventėt daug 
energijos ir laiko susimokymui 
dainų, atvykot palinksminti 
susirinkusią publiką ir pada
rėt mūsų pikniką svarbesnių, 
gražesniu. Tam atsiekti daug

Binghamton, N. Y.

Iš Motery Skyriaus Susi
rinkimo

Rugpj. 4-tą dieną įvyko Mo
terų Skyriaus susirinkimas pas 
drg. O. Girnienę. Jame da
lyvavo nemažai draugių ir pa
sekmingai svarstė Moterų 
Skyriaus reikalus. Daugiausiai 
buvo kalbėta Moterų Seimo 
reikalai. Draugės, kurios turi 
paėmusios blankas rinkimui 
aukų Seimui, raportavo, kad 
jau turi surinkusios po kelius 
dolerius ir bandys pririnkti 
pilnas blankas.

Plačiai diskusuota delega
čių rinkimo klausimas, kaip ir 
kokiu būdu pasiųsti kuodau- 
giausia delegačių į šį Mote
rų Seimą. Delegatėmis tapo 
išrinktos dd. E. Vitartienė ir 
O. Girnienė. Alternatėmis dd. 
O. Norkienė ir J. Navalinskie- 
nė. Jeigu bus galima gauti^ 
mašina, kuri nuvestų už tą 
sumą, skirtą atmokėjimui de
legačių kelionės lėšų, tai Sei
me dalyvaus visos 4 draugės, 
o jei ne, tai dalyvaus tik pir
mosios dvi. Būtų labai gerai, 
kad pavyktų gauti mašiną, tai 
tada Moterų Seime būtu di
desnė atstovybė iš mūs kolo
nijos.

Moterų Skyrius nutarė su
rengti didelį pikniką rugsėjo 
17-tą dieną, pasitikimui dele- 
gačiu iš Moterų Seimo. Kurio
je vietoje minėtas piknikas į- 
vyks, bus pranešta vėliau.

Sekantis susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugs. 1-mą diena, 
nas drg. A. Žemaitienę. 14 
Hazel St., Binghamton, N. Y. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Bū
tu labai pageidaujama, kad 
visos draugės dalyvautų šiame 
susirinkime, nes turėsime ga
na svarbių reikalų atlikti.

Moterų Skyriaus narė drg. 
A. Simonaitienė pradeda vaik
štinėti. tas reiškia, kad drg. ei
na sveikyn. Smagu mums bus 
matyti jus, drauge, sveikųjų 
tarpe.

Moterų Skyriaus Koresp.,
O. G.

triūso padėjo jūs mokytojos ir 
iš mūs jos nereikalavo jokio 
atlyginimo. Už tą didelį jūsų 
ir jų darbą, mes, varde Sąryšio 
ir piknike buvusios publikos, 
prašome priimti nuo mūs auk
štos pagarbos ir padėkos žodį. 
Tatai reiškiam ir dainų kon- 
testo sprendėjom: A. Micke
vičiūtei, O. Mineikiūtei ir E. 
Gicevičiūtei.
Rankdarbiu Parodos Dalyvėm 
GERBIAMOS DRAUGĖS: — 
Nepalankus, lietingas oras 
nedavė progos gausybę suvež
tų puikių rankdarbių išstatyti 
atviram ore, kur susirinkus 
skaitlinga publika būt galėjus 
juos matyti visame jų puiku
me ir daug parankiau įkainuo
ti jų vertę. Nepalankus oras 
patrigubino jūs sunkų darbą 
ir pasiaukavimą, kurį mes gi
liai įvertinam ir širdingai 
ačiuojam jums už puikią ko
operaciją su mumis šiuo rei
kalu.

Ačiū Bostono ir apylinkės 
Lietuvių Plaukų Dailintojų Su
sivienijimui už aukautą taurę 
Dainų Kontestui. Siunčiam di
delį ačiū Lietuvių Moterų Sei
mo šaukimo Komitetui, Brook
lyn, N. Y., už prisiuntimą į 
pikniką atstovės draugės Sas- 
nos.
Kuomi Galima Atsilyginti Pik

niko Darbininkam?
Ant rengimo komisijos ir 

piknike dirbusių puolė di- 
džiausis, sunkiausis darbas — 
aptarnauti suvažiavusius į pik
niką. Daugiausia šio sunkaus 
darbo teko draugėm-draugam 
montelliečiam. Puikiai visi sa
vo pareigas atliko ir atsily
ginti mes už tokį darbą nega
lim nieku kitu, kaip tik nuo
širdžia padėka.

Šis taip visapusiai gražiai 
pavykęs piknikas paskatins 
mus prie tęsimo mūsų pradėto 
darbo pirmyn.

Su pagarba ir padėka vi
siem. už viską,’iki kitam pik
nikui.

L.M.N.A. Sąryšio Kom.

PATAISA
Pereitame skyriuje buvo pa

žymėta, kad už rankdarbius 
1-ma dovana laimėjo broekto- 
nietės. Turėjo būti: Pirma do
vana laimėjo Brighton© Lietu
vių Moterų Kliubas.

Likusia seną duona greitai 
namerk šaltan vandenin ir pa
kepink pačiuje, bus skani, 
kaip šviežia.

Anglijos vaikai, Londone, sėdi nuo oriai vių bombų apsaugotoj požeminėj patalpoj

b
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Plaukų Taisymo Mados
Praeitais ir šiais metais mada plaukus šu

kuoti aukštyn. Taipgi smulkiai garbiniuoti 
labai madoj. Bet aukštyn šukuoti plaukai ne 
prie kiekvienos moters veido tinka. Visai 
jaunom mergaitėm, tai visaip sutaisyti ir 
smulkiai garbiniuoti tinka, bet jau suaugu
siom moterim būtinai reikalinga žiūrėt, ar 
tinka prie veido. Kaip pritaikoma kepurė, 
suknelės ir abelnai visi drabužiai, kad tiktų 
prie veido, taip ir plaukų šukavimas turi 
būti pritaikytas.

Kurios turi smulkų, pailgą veidą, toms 
daug geriau tinka ant šono sušukuoti. Ir jei
gu nori būt gražiai pasipuošus, tai vidurinio 
amžiaus ir jaunesnes moteris gražiausia da
bina “Finger Wave.”

Aukštai sutaisyti, smulkiai garbiniuoti 
plaukai aukštos kaktos moterims nelabai 
tinka, žemos kaktos, apvalaus veido jaunom 
arba ir suaugesnėm gražiai tinka aukštai 
sušukuoti ir smulkiai sugarbiniuoti pagal šių 
metų madą, bet smulkaus ir pailgo veido 
jau ne taip gražiai tinka, nes padaro per
daug ilgą veidą.

Kurios turi nukirptus plaukus, o, galima 
sakyt, didelė didžiuma moterų turi nukirp
tus plaukus pagal dabartinę madą, čia irgi 
reikia apsižiūrėt, kad nesugadint išvaizdos, 
nes ne kiekvienai tinka trumpai nukirpti 
plaukai. Galima eit pagal madą, bet jau 
suaugesnėm moterim ne visom tinka trumpai 
nukirpti. Suprantama, kad vasarą daug pa
rankiau trumpai nukirpti, bet ne visom tin
ka. Draugės skaitytojos, nepamirškit seno 
priežodžio, kad mada moteris arba ir vyrus 
padabina ir kartais pagadina. Bet šiaip ar 
taip, gražiai sutaisyti plaukai labai daug 
reiškia. Jeigu suknelė ir paprasta, bet plau
kai pirmiausia būna pastebėta. Taipgi če- 
verykai irgi labai svarbu maždaug gražiai 
prisitaikyti. Toki maži dalykėliai nereika
lauja daug išlaidų, tik gero skonio.

Ne tik moterims, bet ir draugams vyrams 
galima kai ką pastebėt. Kartais apsirėdę ne
blogai, bet tenka matyt kaklaraištis susisu
kęs. Kalnieriaus vienas kampas nusisukęs 
vienaip, kitas kitaip, na ir sugadina išvaiz
dą. O tai visai mažas dalykėlis, tik, taip sa
kant, nepaisymas.

Ne tik einant į parengimus arba šiaip pa- 
sisvečiuot reikia pasipuošt, bet ir aplink na
mus dirbinėjant nėra reikalo būti susivėlus, 
apsileidus. Prie namų dirbinėjimul turi bū
ti kasdieniniai paprasti,'švarūs drabužiai. 
Namų šeimininkė turi būt visuomet švari, 
ypatingai dirbant aplink stalą, gaminant 
maistą, švariai užlaikomi namai ir švari šei
mininkė tai naudinga sveikatai ir smagu
mas visai šeimynai.

E. K. Sliekienė.
------------------------------

Sveikintina
Kongresmanė Mary Norton iš New Jer

sey, demokratė kongresinio darbo komite
to pirmininkė, sveikintina už kritiką pasi
šovusiems sunaikint Darbo Santikių Tarybą. 
Dėka Tarybos sąžiningai veiklai, daug iš
mestų iš darbo už unijinę veiklą darbininkų 
atgavo darbus ir algas už nedarbo laiką. 
Dėlto darbininkų ėdikams Taryba patapo 
kaulu gerklėj ir didžiuma kongresmanų nu
balsavo Tarybą “tyrinėti.”

DIDŽIAUSIS JOS DŽIAUGSMAS

Mrs. Joseph Gonzales, 104 metų amžiaus, 
rugpjūčio 6-tą nuvyko į New Orleans graži
nimo salioną ir įsigijo pirmus pastovius gar
binius (permanent wave). Išėjus, ji pareiš
kė, jog tai pirmas didis jos smagumas nuo 
to laiko, kaip jos vyras grįžo iš Civilio Karo 
75 metai atgal.

Viena iš Ispanijos vaikų pabėgėlių prie
glaudų La Onze, Franci jo j, pavadinta ak
torės Helen Hayes vardu pagarbai už jos 
pasišventusį darbą gelbėjime visų vaikų pa
bėgėlių.

TEN, KUR VISI TURI TEISĘ DIRBT
Naujame Sovietų judyje “The USSR in 

1939” gyvais vaizdais parodoma dabartinis 
gyvenimas Sovietuose. Gera dalis pašvęsta 
parodyt lyčių lygybei sulyg staliniškos kon
stitucijos, kokias galimybes moterys turi 
praktiškame gyvenime. Taipgi parodoma, 
kokios lengvatos teikiamos jaunimui šviestis 
ir baigus mokslus pasiekt norimus amatus ir 
profesijas.

NAUJA VAIKUČIŲ GLOBĖJA
Maria Sola de Sellares paskirta direktore t: 

7-nių Ispanijos vaikams pabėgėliams kolonijų 
Biaritz ir apylinkėj, Francijoj. . į

Bėgiu pastarųjų 20 metų ji buvo moterų 
teisių gynėja Ispanijoj. Įsisteigus respublikai, 
ji įsteigė pirmą, bendrabutį studentams Bar- 
celonoj. Nuo pradžios karo ji darbuojasi gelbė
jime vaikų našlaičių, o baigiantis karui išvyko 
Franci j on globot vaikus pabėgėlius.
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Paskutinės Dienos 
Ispanijoj

(Iš Dienyno)
na pirmyn, bet tikrų žinių 
apie tai nėra. Pavakary nu
tikta artilerija ir kitų gin
klų keliamas triukšmas, už
viešpatauja ramybė. Ren
giamės nakties poilsiui...

(Pabaiga)

Dėka gerų vadovų, vis tik 
pavyksta aplenkti “moto- 
rizadą,” nors nakties tamsa 
kelionėj labai trukdė. Bet 
nelaimė! Priėjus prie pat 
upės, pasigirsta didžiulis 
sprogimas ir tiltas po pat 
nosim išlekia į orą. Kitos 
mūsų dalys taipgi spaudžia
mos motorizados nuo Gero- 
nos pusės, pirmiau perėju
sios tilta, ir manydami, kad 
jie jau paskutiniai — iš
sprogdino jį. Sunku išreikš
ti žodžiais, kaip mes tuo
met jautėmės žiūrėdami į 
plačią gilią upę ir turėdami 
už nugaros artėjančią mo
torizuotąją. .. Kaip perei
ti?... Kas daryti?... Upė 
perplaukti neįmanoma. Ap
žiūrime susprogdintą tiltą 
ir ant jame padarytos spra
gos nutariam padirbti liep
tą. Iškertam ilgą medį ir 
bandom uždėti ant spragos., 
Bet čia ir vėl nelaimė! Be
dedant, medis nukrenta į 
upę ir liekam be liepto... 
Sunku įsivaizduoti, kas bū-į 
tų su mumis atsitikę, jei tuo■ 
laiku, iš antros pusės upės' 
nebūtume gavę pagalbos. 
Pavyko prisišaukti keletą 
mūsiškių kareivių, kurie 
buvo netoli nuo tilto. Su jų 
pagalba, pertiesėm per iš
ardytą tilto spragą virves 
ir surištas-susuktas antklo
des. Ir šito “liepto” pagal
ba, vargais ne galais per-' 
sikėlėm per upę. .Baigiant 
keltis paskutiplesiems, fa
šistai jau irgi buvo prie 
upės ir pradėjo mus ap
šaudyti.

6 vasario. Persikėlę per 
upę Ter, ties miesteliu Vir- 
ges, susi jungiam su kitomis 
dalimis ir paupiu sudarom 
naujas pozicijas. Nieko 
įpatingo, apart apsišaudy
mo su priešu, neįvyksta.

7 vasari,o. Naktis praei
na labai ramiai, kokios jau| 
seniai nebematėm. Nežiū-I 
rint, kad šiąnakt gerokai 
pailsėjom, bet esam tiek su
stingę ir kojos sutinę, jog 
vos bepasivelkam. Akty
viai apšaudo mus priešo ar
tilerija nuo pat ryto, o de
šiniajam flange eina smar
kus mūšis. Atrodo, kad te
nai priešas jau buvo perė
jęs upę ir centraliu plen
tu Gerona — Figueras ei-

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas jau gatavas. Didelio formato kny
ga, 9X12, iŠ 56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, 

blizgančiai baltos ir aukštos rūšies popieros.

KAINA 25c už EGZEMPLIORIŲ

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

/ “LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Tačiaus ilsėtis netenka — 
gaunam įsakymą vol trauk
tis.

Nejaugi vėl apsupti? — 
kyla pas mus klausimas, 
bet paaiškėjo, kad nieko pa
vojingo nėra, o tik trauk
simės artyn Franci jos rube- 
žiaus, kaip to reikalauja 
bendra situacija.

8 vasario. Po ištisos nak
ties ėjimo, auštant pasie
kiame Vilascara miestelį ša
lę Figueras. Čia mus už
puola fašistų aviacija ir 
prisieina maršrutą pertrau
kti, dengdamiesi nuo jos 
alyvų medžiais, pasiliekame 
čia laikytis iki nakties.

Susirandam maisto, val
gome ir kalbame, kad mūsų 
misija jau baigta... vei
kiausia šiąnakt pereisime 
rubežių.

Anapus Figueras girdisi 
smarkūs mūšiai. Priešo a- 
viacija be pertraukos 
barduoja visą apylinkę. Pa
galiau, pasiekia mus žinia, 
kad mūsų dalys, gynusios 
Figueras, liko sumuštos ir 
priešas užima miestą. Da
bar susidaro mums pavojus, 
kad priešas, eidamas pir
myn nuo Figueras, gali at
kirsti kelią pasitraukimui 
link rubežiaus. Visu smar
kumu išsiskubinam užimti 
pozicijas, kad atremti tokį 
priešo galimą pasimojimą. 
Pozicijas ūžimam. Priešas 
jėga nesiveržia, po truputį 
apsišaudydami išsilaikome 
iki nakties.

N a u d o d a miesi nakties 
tamsa, vėl traukiamės link 
rubežiaus.

9 vasario. Ryte paima 
mus ant sunkvežimio ir va
žiuojame prie rubežiaus. 
Visas platus plentas per Pi- 
rėnėjų kalnus užkimštas 
autais, vežimais ir pėsčiais 
— civiliais ir kareiviais. Ro
dos, kad visas svietas bėga! 
Netekę jėgų bėgantieji, vi
są, kas sunkesnio — meta 
pakelyj, žiūrėdami tik gy
vybę gelbėti.

Štai jau matosi Port Bou, 
tai paskutinis Ispanijos 
miestelis prie pat Franci jos 

bom-■ —senegaliečiai.

sienos. Čia tiesiog tragiš
kas vaizdas. Pakelė užvers
ta visokiausio turto. Kokie 
keturi kilometrai į pakalnę 
iki miestelio ir kalną iki 
sienos, užsikimšęs kelias 
važiuotų ir pėsčių, laukia 
eilės pereiti į Franciją. Pra- 
vedimas per sieną eina ga
na lėtai, o čia fašistų avi
acija nuolat apšaudo susi- 
kimšusius antkalnėse ir 
miestelyj, iš kurio vien tik 
griuvėsiai belikę. Jaučiasi 
didelis nerimas, nes fašistų 
motorizuota spaudžia iš už
pakalio. Nors ir liko kal
nuose mūsų kariuomenės 
būriai, kad prilaikyti prie
šą ir duoti laiko tvarkin
gam perėjimui rubežiaus, 
bet vargu ar galės tokios 
menkos jėgos išlaikyti rei
kiamą laiką?

Gal jau paskutinį kartą 
matom Ispanijos žemėj tokį 
tragišką vaizdą. Tai tikra, 
baisi tragedija. Ligoniai, 
sužeisti, moterys ,vaikai ir 
seni vos velkasi į kalną, su
kaupdami paskutines jėgas, 
kad kuo greičiau pasiekti tą 
laimingą punktą, kurį perė
jus jau nebegręsia mirties 
pavojus. Tiesa, jie žino, kad 
anapus sienos niekas jųjų 
nelaukia ir jau mato, kaip 
“mandagiai” pasitinka 
francūzų policija ir Afrikos 
kolonijų kareiviai — vergai 

Jie, matyt, 
tiksliai blogai informuoti ir 
nustatyti prieš respublikie- 
čius, elgiasi žiauriai, nekul
tūringai su civiliais ir ka
reiviais pabėgėliais. Stumdo 
ir kolioja juos. Bet nežiū
rint to viso ir neaiškių ry
tojaus perspektyvų, pas 
kiekvieną pasiekusį rubežių 
matosi veide lyg atsidūsimo 
išraiška.

Prie pat rubežiaus mus 
pasitinka Tarptautinių Bri
gadų organizatorius Andre 
Marty ir komisariato ins
pektorius Gallo. Visa briga- 
gada išsirikiuojam po tris, 
nešini savo vėliavą, prieša
kyj su savo mylimais va
dais žengiame per sieną. 
Čia tuoj francūzų policija 
atima mūsų vėliavą, apsu
pa iš visų pusių senegalie- 
čiai kareiviai ir atvaro iki 
pirmojo Franci jos miestelio 
Cerbera.

10 vasario. Nuo pat ryto 
mus išvarė link koncentra
cijos lagerio, į kurį peštiem 
prisieina žygiuoti 35-40 ki
lometrų. Kad ir vos tik be
paeiname nuo išbadė j imo ir 
nuovargio, bet “demokrato” 
Daladiero policija nekreipia 
į tai dėmesio ir vyte veja 
mus į lagerį. Tačiau, anti
fašistinės organizacijos vi
sur mus pasitinka ir praei
nant pro miestelius teikia 
mums moralę ir materialę 
pagelbą. Sveikina mus iš
keltais kumščiais ir apda
lina maisto produktais. Tas 
viskas mažina mums nuo
vargį ir atgaivina jėgas 
tęsti kelionę.

Ir taip pasiekiam platų, 
pajūryje aptvertą spygliuo
tom vielom smėlyną — kon
centracijos lagerį St. Cy- 
prien.

S. T.
Campo Gurs 

Gegužės 1939 , 

14 Metų Moterėlė — Dviejų 
i Kūdikių Motina 
Pennsboro, W. Va. — Ke

turiolikos metų amžiaus 
žmonelė Johno Stackhou- 
se’o dabar pagimdė dukte
rį. Pernai jinai pagimdė 
berniuką, kuris po mėnesio 
mirė.

Vitaminų Išmistai 
ir Faktai

Jungtinių Valstijų žemdir
bystės • Department© leidinys 
“Consumers’ Guide” daro 
persergėjimą Amerikos varto
tojams prieš “vitaminų bally
hoo.” Beveik prie kiekvieno 
kampo, per radio ir laikraš
čių apgarsinimuose prašoma 
pirkti vitaminų maistą — -iš 
vitaminų pagamintą muilą, vi
tamino dantims valytojas ir 
kas nebūt. Bet mokslas nere
mia visų pretenzijų šito dvi
dešimto šimtmečio stebuklo— 
vitamino. Mokslininkai ka tik 
pradėjo patys apsipažinti su 
vitaminų misterijomis.
x žmonės privalo atsiminti 
du dalykus, bandydami su
prasti “vitaminų propagan
dą.”

Pirma, paprastas žmogus— 
jeigu jo gydytojas kitaip ne
pataria — gali gauti visus vi
taminus, kokių tik reikalauja, 
subalansuotame valgyje iš at
sargiai parinktų ir tinkamai 
pagamintų maistų.

Antra, mokslininkai dabar 
žino, kad asmenys, kuriems 
vitaminų koncentratai (con
centrates) yra reikalingi, yra 
kūdikiai, jauni vaikai, būsi
mos ir žindančios motinos, ir 
ligoniai sveikdami nuo kitų li
gų. Jeigu tiki, kad tau vita
minai yra reikalingi specialėj 
formoj, nueik ir pasitark su 
savo gydytoju. Jis gali patar
ti, koks valgis tau yra reika
lingas su užtektinu pristaty
mu vitaminų. Jeigu jis negali, 
jis išrašys receptą ir galėsi 
gauti “koncentratų” be jokio 
abejojimo kasi ink jų vertės.

Vitaminai yra aiškios chemi- 
kališkos medžiagos, kiekvie
nas turintis savo specialę už
duotį žmogausykūne.

Veikimai kai kurių vitami
nų yra gerai žinomi moksli
ninkams.

“Vitaminas A” akstiną au
gimą ir apsaugoja kūną nuo 
kai kurių bakterijų užkrėtimų 
ir pagelbsti bendram sveikatos 
stoviui. Jį randame kiauši
niuose, svieste, sūryje, čiela- 
me piene, Smetonoj ir žuvų’ 
jaknų aliejuj. Lapuoti žalu
mynai, žalios ir geltonos dar
žovės, aprūpina “pro-vitamin 
A,” kuris pasimaino į vitami
ną per maisto virškinimą vi
duriuose. Be vitamino “A” 
žmogus turi prastus dantis ir 
prastą kaulų sudėjimą, leng
vai pasiduoda užkrėtimams ir 
augimas sulaikomas.

“Vitaminas B” yra reikalin
gas mūsų apetitui. Čieli kvie
čiai, rugiai, komai, ryžiai, 
miežiai, avižos, žemriešutai ir 
“soy-beans,” žali žirniai, ža
lios pupos, pilni šito vitamino, 
kaip ir kiauliena, vištiena, 
jakuos ir inkstai. Kepimas, 
spirginimas ir virinimas mėsos 
nukerta per pusę vitamino B 
vertę.

Vitaminas C” reikalingas vi
siems kasdieniniame valgyje. 
Negavimas šito vitamino ve
da prie liuosų dantų.,, kūno są
narių sustingimo, nupuolimo 
svoryj ir nuolatinio nuovar
gio. Citriniai vaisiai ir jų sun
kos —i- orančiai, grapefruitas, 
citrinai, tangerinos----visi pil
ni vitamino “C,V kaip ir to- 
matės, įvairių rūšių uogos, la
puotos ir žalios daržovės, ko
pūstai, žirniai, špinakai, pu
pos, svogūnai, burokai, sal
džios ir baltos bulvės ir pa
našios daržovės.

“Vitaminas D” yra svarbus 
kūdikiams, jauniems vaikams, 
ir būsimoms motinoms. Geri 
dantys ir kaulai priguli nuo 
šito vitamino. Maistas, turin
tis šitą vitaminą, yra žuvies 
jaknų aliejus, vašilas ir kitos 
aliej’uotos žuvys, ir kiaušinių 
tryniai. Kadangi paprasto 
vaiko maistas mažai šito vita
mino turi, tai valgio žinovai 
rekomenduoja, kad pakol vai

kas sulaukia 6 metus, jis turi 
gauti vieną arba du šaukštu
ku “cod liver oil” arba jam 
panašaus, kasdien, kad užti
krinus gerus dantis ir kaulus.

Per saulės spindulius galima 
irgi gauti “vitaminą D.” žmo
gaus oda turi “pro-vitamin d/’ 
kuris pavirsta į vitaminą “d” 
tiesioginiu išstatymu prie 
saulės trumpam laikui kas
dien.

Yra ir keli kiti vitaminai. 
Paprastai, šeima, kurios kas
dieninis maistas susideda iš 
šviežių, žalių daržovių, vaisių, 
mėsos,' jaknų, inkstų ir pana
šių gyvulio* vidurių, pieno, 
sviesto, sūrio, kiaušinių, čie- 
lų grūdinių’ produktą ir žir
nių, neturi rūpintis apie vita
minus. Specialius vitaminų 
“koncentratus” reik vartoti 
tik kuomet gydytojas taip pa
taria, ir kur yra kūdikių ir 
jaunų vaikų šeimoje, kuriems 
“vitaminas D” yra reikalin
gas.

Ne tik yra svarbu vartoti 
tinkamą maistą, bet taipgi 
svarbu jį tinkamai pagaminti. 
Kažkurie vitaminai ištirpsta 
vandenyje. Todėl patariama 
vartoti kuomažiausia vandens 
ir tada suvartoti ir tą skysti
mą sriubose ir kitaip. Tai la
bai sveika žmogaus kūnui.

F. L. I. S.

Plattsburg, N. Y. — Ruo
šiama šioj srityj didžiausi 
armijos manevrai Amerikos 
istorijoj ramiais laikais.

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padare 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- 
dumynatn ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medine dėžute 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 2-2178 

EKSPERTAI TAISYME

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

20(1 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Bėga Amerikiečiai nuo Ja
ponų Teroro

Kaifeng, Chinija. — Nuo 
japonų bėga iš .čia ameri
kiečiai misionieriai,- profe
sionalai ir biznieriai. Japo
nai grūmoja išmušt visus 
amerikiečius.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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 Barberial

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fčrų AND
Que™)

Fairview Restaurant & Bar 
I /

A VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUSll Savininkai

11 Geri Steikai ir Kiloki Valgiai
I Degtines, Vynai ir Alus

I
■ j Vieta mašinom pastatyt, ši įstaiga
■ l yra skersai gatvę nuo Marine bu-| f >. (linko, arti Corona entrance į forus.

■ I K, | 110-62 Corona Ave.

■ iJL j CORONA, L. L, N. Y.
___JHHLLLA-BMHELLJQfite» Telephone: Ilavemeyer 9-9115

PIKNIKAS
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

20 METŲ JUBILĖJINIO PAMINĖJIMO!
Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

Sekmadienį, 13 d. Rugpjūčio (August)
MARLYN PARKE

Skaitytojai dienraščio “Laisvės,” ir abelnai, visi darbi
ninkai: Pagalvokime, ką mums davė dienraštis “Lais
vė” per tą 20 metų? Ir turim pagalvoti, kad tai mūsų 
pačių darbininkų palaikomas; be mūsų paramos nega
lėtų pasilaikyti, šitą prisiminę traukime su pilnu en
tuziazmu į šitą parengimą, kad galėtume sukelti žymią 

paramą. Dienraštis už tai mums atsimokės.

PROGRAMA BUS LABAI GRAŽI, ŽAVĖS 
PUBLIKĄ ŽINGEIDUMU

Atvažiuos iš Brooklyn© žymūs dainininkai
Duetas draugų P. Grabausko ir A. Veličkos, solo 
draugė Lilija Kavaliauskaitė, pijanistė d. Albina Dep- 
siūtė. Taip pat dainuos d. St. Kuzmickas ir jo žmona, 
Shenandoah’riečiai, kurių malonūs balsai žinomi mūsų 
apylinkėj. Kalbės D. M. Šolomskas, ALDLD Centro 

Sekretorius ir “Laisvės” redaktorius.
•

Orkestrą gros šokiams iki vėlai naktį
Publika bus pilnai patenkinta valgiais ir gėrimais. 

Kviečiame kuo skaitlingiausiai atsilankyti.
Visiem užteks visko.

, RENGIMO KOMISIJA.,

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

________ - _____________________



Trečiadienis, Rugpj. 9, 1939

Shenandoah, Pa.
Iš Šenadorio Važiuoja 10 Dar

bininkų Dirbti “Laisvės” 
Piknike Marlin Parke

kiti būdu mūsų dienraščiai ne
galėtų pasilaikyti. Taigi pa
žangieji darbininkai, supras
dami svarbą savo spaudos, ko
kį vaidmenį ji lošia darbinin
kams, jos palaikymui surengia 
tai vienokį, tai kitokį parengi- 
mėlį, kad palaikius tą spau
dą. Todėl ir visus kviečiame 
skaitlingai dalyvauti “Lais
vės” piknike.

Šitas piknikas, kuris įvyks 
13 d., Marlin Par-

Thomas, West Va

LAISVI Penkias puslagia

Kaip daugeliui yra žinoma, 
mūsų dienraščio “Laisvės” 
piknikas šiemet įvyks netoli 
Minersvillės, Marlin Parke, 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d. 
šį, taip sakant, didelį pažmo- rugpjūčio 
nį-pokilj “Laisvės” naudai ren-ike, bus daug kuom skirtinges- 

k gia Literatūros Draugijos 9- nis nuo pirmiau buvusių. Ja- 
tas apskritis. Nepaisant, kokis me programą pildys atsižymė- 
oras būtų, piknikas vis vien Į ją dainininkai iš Brooklyno ir 
įvyks, nes yra didelė svetai-j Shenandoah’rio. Bus kalbėto- 
nė, kame gali sutilpti 
tūkstančiai svietelio.

Taipgi čia dalyvaus

keli 1 jas iš New Yorko. Orkestrą 
Igrajys smagius šokius, mylin- 
! tieji pasišokti bus pilnai pa
tenkinti. Svečių tikimės aps
čiai sulaukti iš visos apielin- 
kės ir iš tolimų vietų. Tai ir 
draugiškumu publika bus pil
nai patenkinta.

Na, o jeigu tarti žodį vie
ną kitą apie vietos tinkamu
mą piknikui, tai visom pusėm 
tinkama. Šiltoj dienoj pavėsio 
užtenkamai, nes labai graži 
giria. Norintiems pasimaudyt, 
yra gražus “damas.” Na, duo
kim sau, jeigu užeitų lytus? 
Tai ir to nebijo, nes yra pa
stogių nuo jo pasislėpti. Pik
nikas įvyks, ar bus pagada ar 
apsiniaukę. Nuo lietaus prie
glaudos užtenkamai.

J. Ramanauskas.

kaip 
vietos, taip ir iš kitur geriau
si menininkai. Iš Brooklyno 
bus P. Grabauskas, A. Velič
ka, L. Kavaliauskaitė ir A. 
Depsiūtė. D. M. šolomskas sa
kys prakalbą. S. Kuzmickas ir 
V. Kuzmickienė dainuos due
tus.

Kiek teko patirti, tai apskri
čio komitetas deda daug dar
bo ir energijos, kad šį pik- ' 
niką padaryti dideliu ir gra
žiu.

Pavyzdin, praeitą ketvirta-, 
dienį einu Main gatve, lietus1 
pila, kaip iš viedro, žaibaiį 
laksto į visas puses. Laikau į 
drūčiai suspaudęs savo liet
sargį arba, kaip kiti sako, 
lazda maiše, štai netikėtai su- 

*■ 1sitinku drg. Pečiulį, patyrusį 
biznierių iš Marlin kaimelio, 
kame įvyks “Laisvės” pikni
kas. Na, sakau, drauge, ko gi: 
čia jūs po mūsų miestą ir dar kurie perėję per 
tokiam ore vaikštinėjate? Nu-i Danzigo pusę, 
gi, sako, turėjome apskričio ------ -
komiteto posėdį kas link atei
nančio “Laisvės” pikniko. Ma
tai, dabar jau nėra taip gerai 
ir su piknikais, kada apsėdo 
mūsų valstiją republikoniška 
pavietrė.

Gal dar būtume ir daugiau 
ką pasišnekučiavę, bet kad 
'netoliausia nuo mudviejų prie 
šalygatvio buvo drg. Pečiulio 
automobilis, o jame sėdėdami 
jo kamarotai pradėjo spausti 
sireną bu-bu, tai mudu turė
jome skirtis.
...Mūsų dienraštis “Laisvė” 

mainų apylinkėj turi daug 
skaitytojų ir simpatizatorių, ir 
aš esu tikras, kad rugpjūčio 13 
d. mes visi būsime Marlin 
Parke.

Danzig. — Naziai Danzi
go sienos sargai šūviais 
oran persergėjo tris Lenki
jos muitinių valdininkus, 

sieną į 
. Tad lenkai 

sugrįžę savo pusėn.
Roma. — Italijos fašis

tai išleido jau 108,000 kny
gų - knygelių, kur gina ne
va “grynumą” italų tautos 
nuo žydų.

DIABETIKAMS
“D-X” tabletėlės, turtingos mai

stingais mineralais, labai šarmiš- 
kos. Naikina rūkščių perviršį, 
“Stabdo cukraus kuopimąsi Dia- 
betėje” (cukraligėje); daro nerei
kalinga vartot insuliną, kuris yra, 
negamtinis. Tai naujas moksliškas 
išradimas. Kaina: $1.00 už 100.
tabletėlių po 10 gramų.
STANLEY- DIET SERVICE

20 metų patyrimų sveikatoj
57V2 Milton Avenue

AMSTERDAM, N. Y.

Dėdė Kalnietis.

Minersville, Pa
‘'Laisvės”
Jau Visai 
jas, Kad

Jubilėjinis Piknikas 
Arti; Miklykim Ko- 
Galėtume Tinkamai 

Pašokti
Vietiniai ir apylinkės visi i 

darbininkai, mes visi žinome, | 
kad dienraštis “Laisvė” yra 
liaudies dienraštis; jis tarnau
ja visiems lygiai, kaip darbi
ninkams, taip ir smulkiems 
versliams (biznieriams) ir vi
sai pažangiajai inteligentijai, 
žodžiu sakant, visai lietuvių 
tautai ir visais klausimais. Jis 
yra palaikomas didžiumoj pa
čių darbininkų, su prisidėjimu 
pažangiųjų biznierių, gydyto
jų ir advokatų, kurie paremia 
duodami savo paskelbimus. Be 
tos; paramos negalėtų pasilai
kyti. Prenumerata labai že
ma, palyginus su amerikoniš
kais dienraščiais, kurie lei
džiami kapitalistų vien jų pa
čių naudai, krovimui didelių 
turtų. Jie užversti visokiais 
apgarsinimais, darbininkams 
nenaudingais ir dar darbinin
kai daug brangiau už juos 
moka, o nauda iš to tik popie- k 
ros bevertės didelis pundas.

Mūsų darbininkiška spauda, 
su žema kaina, prieinama 
kiekvienam darbininkui įsigy
ti ir mūsų spaudoj nė vieno 
colio nelieka tuščios popieros, 
viskas užpildyta su pamoki
nančiais raštais. Toki skaity
mai lavina protą kiekvienam 
darbininkui aukščiau pakilti 
dėl savo paties naudos .

Bet vien iš prenumeratų jo-

Perdaug Lietaus

Šiemet mūsų apylinkėj nuo 
pat pavasario beveik kasdien 
lija, viskas gerai užaugo: so
duose bus obuolių ir šiaip vi
sokių uogų. Liepos mėnesį, 
kurie nupjovė šieną, tai sulijo, 
o kuriems pavyko kiek parsi
vežt nesulyto, tai taip, kaip 
pasivogę. žmones bėdavoja, 
sako, jeigu lietus greitai neap
sistos, tai bulvės supus#

Man berašant šiuos žodžius, 
lija, pila, kaip iš kibiro, 
karščių pas mus kaip ir 
buvo, aukščiausias karštis 
vo tik 80 laipsnių. Dažnai 
na oras vėsus.

O anglies kasyklos mažai 
dirba, po kokią dieną kitą į 
savaitę. Tik 38-ta kasykla dir
ba pilną laiką, 5 dienas į sa
vaitę.

Korcsp. Chas. Strauss.

Danzigo Naziai Pasisavina 
Turtą žydų, Išvažiuojančių 

Į Užsienius

O 
ne- 
bu- 
bū-

Krakow, Lenkija. —Kuo
met čia kalbėjo Lenkijos 
maršalas Smigly-Rydz, 100 
tūkstančių lenkų šaukė: 
“Mes reikalaujame Danzi
go!” i
Ir

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO^ ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PUS- 
*LfeS 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

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

jj

Philadelphijos Piknikas
Naudai Dienraščio “Laisvės”

Šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai skiria pinigines dovanas prie įžangos bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

Bus graži dailės programa, kurią pildys:

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

Piknikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai nak
čia. Kaip kitais metais, taip ir šiemet bus daug 

svečių iš kitų miestų.

Sis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA

Iš Brooklyn, N. Y., 10 busų važiuos į šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 j abi pusi (round trip)

Danzigo naziai oficialiai 
praneša, kad tame krašte 
dar tebėra 4,000 žydų. Per 
paskutinius trejus metus 
18 tūkstančių žydų apleido 
Danzigą, bėgdami į užsie
nius nuo nazių persekioji
mų.

Danzigo naziai perima į 
savo “globą” visą liekamą 
turtą žydų, išvykstančių į 
užsienius.

kalbėtojų. įžanga veltui. Kelrodis: iš — 
Youngstowno važiuokite 422 keliu, < 
pravažiavę Lincoln . Park, už apie • 
mylios atstumo bus iškabos po kairei • 
prie Lomar Avė. Biskį pavažiavę, po * 
dešinei rasite pikniką.

Visus širdingai kviečiamo dalyvau
ti piknike. — Rengėjai.

(185-187)

HUDSON, MASS.
Bendras Hudsono draugijų 

kas įvyks 13 d. rugs. (Aug.)', Portu-' 
galų Kliubo Parke, River St. Kvie- Į 
čiame iš visos apylinkės publiką' 
skaitlingai dalyvauti šiame piknike1 
ir linksmai praleisti laiką. Yra erdvi' 
sale dėl šokių ir gros pagarsėjusi i 
Petriko Radio Orkestrą. Bus skanių' 
valgių ir gėrimų. Visi turėsite good! 
time, kurie lik atsilankysite.—Kvie
čia Draugijų Komitetas.

(185-187)

pikui

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

9

YOUNGSTOWN, OHIO
SLA 157 kp., LRKSA 63 kp., LDS 
kp. ir Liet. Literatūros Draugijos 

90 kp. bendras piknikas įvyks šį
sekmadienį, 13 d. rugp. (Aug.), ant 
Skirkcvičiaus farmos. Bus gera mu
zika — Victor Grinius Orkestrą iš 
Thompson, Ohio, gros lietuviškus ir 
angliškus kavalkus šokiam. Labai 
puiki šokiam platforma. Piknikas 
prasidės 12:30 vai. po pietų. Kvie
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
jame dalyvauti. Turėsite progos su
sipažinti su daugeliu lietuvių iš ki
tų miestų. Kalbės teisėjas Spagnala, 
kuris šį rudenį kandidatuoja į miesto 
gašpadorių. Bus unijos ir lietuvių

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

a 0

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS
si Oi

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
S

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7961

Dr.J.J.Kaškiaučius

NOTARY
PUBLIC

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GGO 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.

5.30 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

RHEA

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p.(m. After 11 p. m. for gents

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai,

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. ail day and night

VARPO KEPTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

TURIME SUKELTI PINIGU

Nupigintas Išpardavimas

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

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviškos, namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

#16.50Siūtai ar 0verkautai vertes $22.50, dabar..

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šj rudenį.

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

Siūtai ar Overkautai vertes $24.50, dabar..

ir audimai

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

j Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
i 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, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorj ir kaina*.

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

SKELBK1TĖS “LAISVĖJE
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Šeštas puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Rugpj.O, 1939 ? Z‘

New Yortoyz^igfe12111 los
Lilija Kavaliauskaitė-

Kanadiečio Žmona
Jau buvo minėta, kad Lilija 

Kavaliauskaitė išvyko atosto
gų. Gi šiomis dienomis mus 
pasiekė žinia, kad Lilija ato
stogomis ištekėjo už montre- 
aliečio Prano Bunkaus. Jų 
vestuvės įvyko pereitą šešta
dienį, rugpjūčio 5-tą, Mon
treal, Canada. Jaunavedžiams 
pagerbt suruošta šeimyninio 
pobūdžio bankietėlis pas jau
nojo sesutę ir švogerį Milevi- 
čius.

Iš Montrealo Lilija vyksta j skaičiaus balsų, 
tiesiai į Minersville, Pa., kur 
pasižadėjus dainuot Minersvil- 
lės lietuvių rengiamame pik
nike “Laisvės” naudai šio mė
nesio 13-tą. O d. Bunkus, 
sutvarkęs tenykščius savo rei
kalus, atvyks Brooklynan ka
da nors vėliau.

Pranas Bunkus yra vienu 
iš veikliųjų draugų. Priklauso 
ir veikia Lietuvių Literatūros 
Draugijoj ir vietos organiza
cijose, yra daug pasidarbavęs 
kanadiečių leidžiamam “Liau
dies Balsui” ir šiaip darbinin
kiškam judėjimui. Taigi, 
brooklyniečiai susilauksime 
gero veikėjo. Iš profesijos 
Pranas yra inžinierius popie- 
ros industrijoj.

Lilija dalyvauja darbinin
kiškame judėjime, ypač meno 
srityje, nuo pat kūdikystės. 
Kiek ji pildžius programų dai
nomis ir vaidinimais, vargiai 
kas ir besuskaitytų. Taipgi 
priklauso LLD ir LDS, ir pa
staraisiais keliais metais veik
liai dalyvauja visame pažan
giajame judėjime. Ji pasirįžus 
ne vien savo pareigoms, bet 
greita pagelbėt ir kitiems. 
Nekarta rasi Lilija iki vėlu
mos perrašinėjant draugų pa
ruoštus rankraščius knygoms, 
spaudai ar aplinkraščiams, pa
ruošiant svarbių laiškų kopijas 
vienai ar kitai įstaigai. Veikloj 
ir kasdieniniam darbe Lilija— 
atsakominga darbuotoja. Jinai 
pastaraisiais metais dirba 
“Laisvės” raštinėj.

Linkime pažangiems jauna
vedžiams laimingo šeimyninio 
gyvenimo ir sėkmingos toli
mesnės veiklos darbo žmonių 
gerovei.

Pereitą sekmadienį newyor- 
kiečiai aplankę pajūrius se
kamai: Jones Beach 119,000, 
Coney Island 900,000, Rocka- 
"ways 700,000, Jacob Riis Park 
70,000.

Uždekim Drg. Cacchione Ant Baloto į 
New Yorko Miesto Tarybą!

Komunistų Partija savo kan
didatu į Miesto Tarybą stato 
drg. P. V. Cacchione. Bet kad 
uždėt jį ant rinkimų baloto, 
tai KP reikalinga surinkt tam 
tikrą skaičių piliečių parašų 
po peticija. Nustatytos rinki
mų taisyklės to reikalauja nuo 
kiekvienos mažesnėsės parti
jos, kuri gubernatoriaus rinki
muose nėra gavus reikiamo 

Pereitais rin
kimais KP kandidatas į kon- 
gresmanus-at-large gavo dau
giau negu dvigubai tiek bal
sų, kiek partijai reikia pasilikt 
ant rinkimų baloto pastoviai, 
bet, matote, tie balsai bu
vo gauti ne už kandidatą į 
gubernatorius. Tai, ot, Ko
munistų Partijai vis dar rei
kia surinkt reikiamą skaičių 
piliečių parašų, kad uždėt sa
vo kandidatus ant baloto.

Parašų rinkimas jau eina ir 
jis turės užsibaigt į dvi-tris 
savaites. Taigi visi Brooklyne 
gyvenantieji piliečiai šiuomi 
esate prašomi pasirašyt po 
minėta peticija. Lietuviuose 
parašus renka KP lietuvių 
kuopos nariai. Kam patogu, 
galite užeit į “Laisvės” raš
tinę ir čia jums bus patar
nauta su blanka.

pasirašantysis 
daugiau ant 

Vardas ir pa- 
parašyta kaip

Ši blankos dalis

gali jos pats 
o paklaust 

nuo ko

neprivalo

Veikia Sulaikyti Atleidinėji
mus iš WPA Darbų

Workers Alliance pradėjo 
registraciją visų atleistų iš 
WPA darbų ir pradėjo veiklą 
keliose srityse tikslu sulaikyt 
atleidinėjimą ir sugrąžint jau 
atleistus. Alliance nurodo, 
kad virš 20,000 jau atleista ir 
Woodrumo Akto kirvis tebe- 
grąso 55,000 kitų. Jie atleidi- 
nėjami po 2,500 kas dieną, 
nors nėra, nesimato galimybių 
gauti darbus privatiškose in
dustrijose.

Atleidinėjimai buvo laikinai 
laikinai sustabdyti laukiant 
kongrese pasekmių Murray 
pataisos prie Roosevelto pa
skolų programos. Reakcinin
kams užmušus ir tą, vėl 
naujino atleidinėjimai iš 
bų.

Alliance registruoja
išbuvusius projektuose 15 ar 
daugiau mėnesių. Atleidžia
mus dėl išbuvimo 18 mėnesių 
tuojau užregistruoja šalpos 
biure, kad jų atleidimas bū
tų paliudytas su pirma diena 
ir kad užsibaigus sulyg Wood
rumo Akto nustatytam 30 die
nų laikotarpiui jie galėtų grįž
ti prie WPA darbo.

Sulyg to 18 mėnesių pa
tvarkymo, iki rugsėjo 1-mos 
būsią atleista 75,000. Tačiau, 
dėl stokos paskyrų, tik 38,- 
000 galėsią būti paimti atgal, 
dėlto svarbu visiems regis
truotis ir veikt už atgavimą 
kuo daugiausia darbų.

Antradienį “Laisvėj” lankėsi 
jaunas svečias iš Port Alegro, 
Brazilijos, Jonas Simanavi
čius. Jis atvažiavo į Jungti
nes Valstijas pas savo dėdę, 
Aleką šrupskį, Brooklyn, N. 
Y. J. Simanavičius yra gimęs 
Jungt. Valstijose ir dabar ma-l 
no apsigyventi čionais, ir da
lyvauti tarp lietuvių. Sakė, 
kad važiavo laivu iš Brazili
jos per visą mėnesį.

August Pitarsky, 60-31 Put
nam A^e., kaltinamas mašina 
užgavęs pėstininką ir palikęs 
ant kelio.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Ncprigulmingo 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia kai 7:30 vai. vakare. Visi na
riai dalyvaukite, nes yra svarbių rei
kalų, 
Sekr.

kuriuos turėsim svarstyti. 
J. Kairys.

atsi- 
d ar-

visus

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams 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 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveltcrio stoties

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

IGNAS SUTKUS

Kas Gali Pasirašyt?

Po peticija gali pasirašyt 
tik tie piliečiai, kurie gyvena 
Brooklyne ir pereitais (1938) 
metais buvo užsiregistravę bal
suot (ar balsavo, nesvarbu) 
ir kurie dar nėra pasirašę po 
kurios kitos partijos tokia pe
ticija. Pasirašymas nereiškia 
atidavimą balso už KP kan
didatą; per rinkimus galėsi
te balsuot už sau patinkamą 
kandidatą: jūsų pasirašymas 
reikš tik tą, kad jūs sutinka
te leist uždėt KP kandidatą 
ant rinkimų baloto.

Reikalinga Pagelba
Visi KP lietuvių kuopos 

riai ir simpatikai prašomi 
eit į
siimt po 
rašų ir 
draugijų 
brikuose; 
susitikus, 
peticija.
kos yra vietos dėl nenkių pa
rašų (vieną pripildžius, gali
mą pasiimt kitą).

na- 
už- 
pa- 
pa-

Laisvės” raštinę, ir 
blanka rinkimui 
pakalbint piliečius 
susirinkimuose, fa- 
užeigose ar bile kur 
kad pasirašytu po 

Ant kiekvienos blan-

Kaip Blankas Pripildyt?
Parašų rinkėjai turi nurodyt 

pasirašančiajam vietą vardui 
ir adresui, ir 
neturi nieko 
blankos rašyt, 
varde turi būt
galint aiškiausiai ir ne inicia
lais, bet pilnai (tik vidurinis 
vardas gali eit inicialu). Ra
šyt reikia su plunksna ar ne
ištrinamu paišeliu.

Kai blanka jau pripildyta 
(penkių piliečių parašais), tai 
parašų rinkėjas po apačia ių 
parašų turi nurodytoj vietoj 
padėt savo vardą ir adresą, 
taipgi pažymėt, kad pereitais 
metais buvo užsiregistravęs 
balsuot, ir žemiau padėt sa
vo parašą,
bus parašų rinkėjo liūdymu, 
kad jis ant blankos pasirašiu
sius pažįsta. Pat apačioj yra ■ 
vieta išpildyt notarui; ten pa
rašų rinkėjas neprivalo nieko 
rašyt.

Jei parašų rinkėjui liūdymo 
vieta neaiški, tai 
vienas nepildyt, 
paaiškinimo pas 
blanką paima.

Parašų rinkėjas
pasirašyt po peticija ant tos 
pačios blankos, ant kurios 
gautus parašus jis liudija; sa
vo parašą po peticija jis gali 
padėt ant kito parašų rinkėjo 
blankos; reiškia, asmuo ne
gali būt liudininku pats sau.

Blankos turi būt sugrąžin
tos taip greit, kaip tik būna 
pripildytos. Tas palengvins 
sekcijos raštinei jas laiku su
tvarkyt ir visus parašus “nu- 
taipraiteriuot” ant bendro lis- 
to.

Blankas vartot reikia atsar
giai, kad jos nebūtų perdaug 
sulankstytos bei suteptos, kad 
parašų įskaitymas nebūtų ap
sunkintas. Dėl šių ir panašių 
priežasčių pereitais metais net 
keletas tūkstančių parašų už 
KP kandidatą drg. Amterį bu
vo atmesta, tai šiais metais 
norima šio nuostolio turėt kuo
ru aži ausiai.

Už Rinkimų Komisiją,
J. Kuodis.

C. BROOKLYN
LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 

bus trečiadienį, rugpjūčio-Aug. 9 d., 
7:30 vai. vak., 76 Hudson Ave. (pas 
drg. P. Burneikj). Visi nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(183-185)

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 10, 
7:30 vakaro, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Turime padaryti įvairių ta
rimų ir nominuoti Centro viršinin
kus sekantiems metams, todėl na
riai skaitlingai dalyvaukite.

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 17-tos kuopos nariai tą patį 
vakarą turės pasitarimą tos kp. rei
kalais. Sekretorius turės raportus iš 
TDA Nacionalio Suvažiavimo, įvy
kusio Washingtone. Galėsime pasi
tarti, kaip geriau tuos raportus pa
skelbti.

Pirmos Kp. Organiz.
(183-185)

Lankėsi “Laisvėje”

Siūlo 30,000 Dolerių 
Lepkės Galvą

UZ

visą

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Q Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
fj perkėlė savo taverną į naują vietą

JB Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

tm tm tot mt vv mt w w tra ww w w

Bušai į Philadelphia
Bušai j Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

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

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

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

•

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

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

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

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

•
Prašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 

sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

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

Paskelbus ablavą po 
šalį būtinai suimt besislaps
tantį raketierių “čyfą” Louis 
(Lepke) Buchalter, pakelta 
atlyginimas jo sugavėjams nud> 
$5,000 iki $25,000. Tiek pa
siūlė New Yorko Miesto Są
matų Taryba miesto prokuro
rui Dewey pareikalavus. Gi 
Federalis Tyrinėjimų Biuras 
savo keliu yra paskelbęs at
lyginimą nuo $5,000 ir aukš
čiau. Viso už pristatymą Lep
kės gyvo ar negyvo siūlo ma
žiausia $30,000.

Daugelis mano, kad tarp ra
ketierių, kur viskas daroma 
dėl pinigų, Lepkė beturįs la
bai mažai galimybių išsisukt. 
Tūli mano, kad jo laisvė nebe- 
prasitęs nei mėnesio laiko.

New Yorke Lepkei gaudyt 
esą paskirta 55 detektyvai 
policistai.

Sąmatų Taryba taip pat 
skyrė $5,000 sugavėjams
kurie nudėjo Isadore Penn, 
palaikę už raketo bylos liu
dininką.

Pereitą pirmadienį lankėsi 
“Laisvės” įstaigoj J. Grybas su 
dukrele Olga iš Norwood, 
Mass., žymus darbuotojas te
nykštėse lietuvių organizaci
jose ir “Laisvės” bendradar
bis. Apsistoję pas dd. Daugė
las, Richmond Hill. Atvyko 
pamatyt Pasaulio Parodą ir 
didmiestį.

—o—
Pas williamsburgiecius Dep- 

sus vieši draugė U. šimoliū- 
nienė su dukrele Ulise ir sū
num Artūru, taipgi keturi jų 
draugai kitataučiai. Atvyko 
apsilankyt pas savo senus 
draugus ir pažįstamus, taipgi 
pamatyt Pasaulinę Parodą.

—o—
Svečiai iš Minersvillės

Anksti antradienio ryte ap
lankė “Laisvės” įstaigą drau
gai Kazimieras Senkus ir An
tanas Jurevičius, abu iš Mi
nersville, Pa. Jiedu svečiuo
jasi pas draugus Rušinskus.

Apžiūrėję “LaisVės” įstai
ga, linkėdami dieųraščiui gy
vuoti ir sveikindami Jubilė- 
jum, apdovanojo sekamai: K. 
Senkus $2 ir A. Jurevičius $1. 
Apart to, drg. Senkus pasipir- 
ko Albumą, o drg. Jurevičius 
užsimokėjo “L.” prenumeratą 
visiem metam.

Jiedu žada pabūti New 
Yorke iki pabaigai savaitės. 
Nori aplankyti Pasaulinę Pa
rodą, garsiuosius New Yorko 
byčius ir pamatyti patį miestą.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusių moteriš

kių avių žarnų atrinkimui. Gera mo
kestis, darbas nuolatinis.

Gera mokestis pradžioje darbo ir 
darbas nuolatinis. Sayer Co., Inc., 
356 West 11th St., New York City, 
N. y. (183-188)

REIKALINGA patyrusių moteriš
kių avių žarnų atrinkimui. Gera 
mokestis, darbas nuolatinis.

Taipgi reikalaujame merginų mo
kytis to amato. Gera mokestis pra
džioje darbo ir darbas nuolatinis. 
Sayer Co., Inc., 356 West 11th St., 
New York City, N. Y.

. (183-188)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

lūs i r 
n a u jus 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
pa d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL 

ultnc

tliqnow

Gaminant valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Ze’idat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

ir

pa-

PAGROBĖ ČIGONA1TĘ

George Stevens, čigonas, ap
skundė, kad jo 12 metų du

krelė pagrobta už $25 išpirki
mo. Jis mano, kad mergaitės 
dėvimi dešimtukiniai karteliai 
palaikyti už auksinius ir ma
nyta jis esant turtingu.

ry-Q.
NOMO/,oz//c 

v ‘J ft l,,a" <

RCPUBIK XAVERAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR mandagiai 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAirtOM.
SAVAS PAS SAVĄ

CALIFOMUAi 
FORT

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f 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.

Telefonai EVergreen 7-1661

8^° Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

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

langinė dėžė.

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

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

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

f

Namų Rakandų Krautuvė »

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamą jam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas 
EVergreen 7-6673

>. y
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