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kunigo Coughlino pasekė
jai, priklausą “Krikščioniš- 

t' kajam Frontui,” varo bjau- 
rią agitaciją prieš žydus. 
Jie ne tik varo agitaciją, 
bet fiziškai puola ir muša 
žmones, panašius į žydus! 
Ne vieną ir kataliką, su nu
lenkta nosimi, jie yra ap
daužę.

Keista, kad lietuvių kata
likų spauda nieko nerašo 
apie tuos pogromščikus ir 
nepasmerkia kunigo Cough
lino. Argi lietuvių katalikų 
vadai nežino, kad kunigas 
Coughlinas ruošia fašizmui 
kelius Amerikoje? Argi jie 
neskaito, ką sako apie kun. 
Coughliną aukštieji katali
kų vadai, — kardinolas 

, Mundelein ir kiti? Jeigu jie 
tatai žino, tai kodėl nepa
skelbia bent tų žmonių nuo
monių apie kun. Coughli
ną? * * *

Negalėdami pakęsti tų 
New Yorko gatvėse pogro
mų, pažangūs New Yorko 
miesto žmonės ruošia de
monstraciją palei • miesto 
rotušę. Demonstracija įvyks 
sekantį ketvirtadienį, rug
pjūčio 17 d. Kiekvienas 
žmogus, kuris tik gali ir yra 
priešingas fašizmo skleidė
jams ir pogromščikams, tu
rėtų ten dalyvauti ir pa- 

4 . reikšti savo protestą.
Be to, Amerikos Žydų 

Susivienijimas renka para
šus po peticijomis, reika
laujančiomis, kad miesto 
majoras suvaldytų tas aklų 
fanatikų ir mušeikų govė- 
das. * * *

“Laisvė,” beje, greitu lai
ku išleis apie kun. Coughli
ną brošiūrą, kurioj bus nu
šviesta to anti-semito dar
bai ir “filisofija.”* ♦ *

Drg. L. Pruseika rašo 
“Vilny” apie Juozo Tyslia- 

. vos projektuojamą leisti 
* žurnalą:

“Ar jam pasiseks apga
lėti kapinių atmosferą? 
Kiek buvo pas lietuvius žur
nalų, tiek kapų. Tik mūsiš
kė ‘Šviesa’ tebešviečia.”

Beabejo, žurnalo pasise
kimas ar nepasisekimas pri
klausys nuo to, kaip jis bus 
redaguojamas, kokią kryp
tį jis užims. Tysliav^*sako, 
kad jo “Naujoji Lietuva” 
(žurnalo vardas) būsianti 
nepartinė ir jis pats “senų 
klaidų” nepakartosiąs.

Pagyvensim, pamatysim.♦ ♦ ♦
Amerikos Laikraštininkų 

< Gildijos (CIO) pirmininkas, 
Heywood Broun, rašo iš 
Hollywood©, kad ten šiuo 
metu labai gera atmosfera. 
Su judomų paveikslų akto
riais, sako jis, šiandien ga
li pakalbėti apie politiką 
daug rimčiau negu su dau
geliu politikierių.

Iš ’ tikrųjų, Hollywoodas 
stebėtinai progresuoja. 
Veik visi patys žymiausieji 
judomųjų paveikslų akto-. 

/ riai domisi visuomeniniu 
gyvenimu, domisi viskuo. 
Vadinasi, reikia išmesti iš 
•galvos susidariusi sena nuo-

JĖZUITŲ KUNIGAI 
SMERKIA COUGHLI

NO “DOKUMENTUS”
New York. — Fašistinio 

kunigo C. E. Coughlino se
kėjai darys demonstraciją 
prieš žydus New Yorke 
ateinantį šeštadienį. O jų 
“amunicija” prieš žydų tau
tą tai bus vadinami “Siono 
Protokolai.”

Tie “protokolai” šneka 
apie “milžinišką žydų ir 
masonų sąmokslą prieš ci
vilizaciją.” Bet jie yra tik
tai piktas išmislas.

Tuos neva “žydų seniū
nių” protokolus suklastavo 
caristas žulikas Sergius Ni- 
lus. Kaipo medžiagą savo 
klastai jis paėmė satirą, ku
rią francūzų \ advokatas 
Maurice Joly buvo parašęs 
prieš Francijos imperatorių 
Napoleoną III, 1864 metais.

Tariamieji Siono žydų 
“protokolai” buvo išspaus
dinti Carskoje Selo, Rusi
joj, 1905 m., kurstyt žmog
žudiškus juodašimčių po
gromus prieš žydus.

Tuos neva “protokolus” 
vartoja automobilių fabri
kantas Henry Fordas, Hit
leris ir fašistas kunigas 
Coughlinas, kaip šūvius 
prieš žydų tautą.

Daugelis katalikų švieses
nių kunigų jau seniau pri
pažino, jog “Siono Protoko
lai” yra tiktai piktas ir ne
gabus išmislas.

O dabar juos smerkia 
kaipo begėdišką klastą to
kie mokyti katalikų kuni
gai, kaip P. Charles Lou
vain, Jėzuitų Kolegijos pro
fesorius Belgijoj, ir jėzui
tas kunigas M. T. Ahern, 
rašytojas katalikų laikraš
čio “Pilot” Bostone.

Slovakija prieš Lenkiją

Bratislava, Slovakija, 
rugpj. 15. — Nazių kursto
mi, Slovakijos valdovai rei
kalauja atiduot jiem dalį 
žemių ir miestų, kuriuos 
Lenkija gavo, kada buvo 
draskoma Čechoslovakija.

Berlin. ■.— Pranešama, 
kad Vokietija siunčia šim
tus tūkstančių kariuomenės 
į Lenkijos ir Danzigo pa
sienius.

monė, būk judomų paveiks
lų aktoriai apie politiką nie
ko neišmano.* * *

Niekad pirmiau Holly
woodas neišleido tokių gerų 
filmų, kokias patiekia šian
dien. Tik pagalvokim apie 
“Confessions of a Nazi 
Spy” arba “Juarez.” Tai 
vis pasėka radikalėjimo, 
pasėka filmų artistų ir di
rektorių naujos pažiūros į 
gyvenimą.

Didesnė filmų artistų pu
sė yra anti-fašistai. Jie da
ro viską, kad Amerikoj ne
įvyktų tas, kas įvyko Vo
kietijoj.

Francijos ir Anglijos didieji karininkai, atvykę j Maskvą derčtis su Sovietų Są
jungos apsigynimo jėgų vadais bendram veikimui prieš fašistus karo agresorius.

Jieško Kaltininką 
Didžios Geležinke

lio Nelaimės
Reno, Nevada. — Polici

ja kvočia du suimtus vyrus, 
kad gal jie padarė didžią 
traukinio nelaimę arti Car
lin, Nev., kur žuvo 24 ke
leiviai ir traukinio darbi
ninkai ir buvo sužeista 114 
asmenų. Ten keli vagonai 
naujoviško greitojo trauki
nio “City of San Francis
co” iššoko iš bėgių ir nu
griuvo nuo skardaus kran
to Humboldt upės. O taip 
įvyko todėl, jog kokie tai 
piktadariai atplėšė geležin
kelio bėgius (reles), įlenkė 
juos kelis colius vidun ir 
vėl prikalė prie medinių 
špalų - skersinių naujose 
vietose.

Policininkai ypač kaman
tinėja tūlą B. La Duceurį, 
vadinamą “beausį.” Jis ne- 
kęsdaves geležinkelių; o 
tai todėl, kad pora metų 
atgal traukinys nupjovė 
jam pusę kojos ir pusę au
sies.

Nelaimingasis traukinys 
bėgo iš Chicagos į San 
Francisco.

Sąraše žuvusiųjų vienas 
vardas skamba lietuviškai 
—“Betty Nau joks,” turbūt, 
Naujo kas (Naujokaitė). 
Tarp sužeistųjų yra Henry 
Calellis (galbūt, Kalvelis) 
iš Racine, Wisconsin.

Valdžia {sakė Pakelt 
Algas Mezgėjams

1 v*

Washington. — Valdiškas 
administratorius darbo al
gų - valandų įstatymo, El
mer F. Andrews, įsakė sam- i 
dytojams pakelt algas iki 
32 centų su puse per valan
dą keturiasdešimt šešiems 
tūkstančiams mezgimo dar
bininkų.

Dabar jis svarsto patari-. 
mą valdiškos komisijos, ku
ri atranda, jog galėtų būt 
pakeltos algos 175-kiem 
tūkstančiam audėjų - verpė
jų iki 32 centų ir pusės už 
darbo valandą.—Tokiem al
gų gerinimam labiausiai 
priešinasi fabrikantai pieti
nėse valstijose.

ORAS

Meksika Turi Atlygint Ame
rikos Žibalo Kompanijom, 

Sako USA Ministeris
Washington. — Veikian

tysis valstybės ministeris 
Sumner Welles pareiškė, 
kad Meksika turi “greitai 
ir tinkamai atlygint” Ame
rikos aliejaus - žibalo kom
panijoms už jų buvusias 
nuosavybes Meksikoj.

' (Meksikos vyriausybė jau 
kuris laikas yra atėmus tas 
nuosavybes iš Amerikos 
kompanijų.)

Grūmoja Meksikai
Welles užreiškė, kad jei

gu Meksika “neatsiteis” 
amerikinėm žibalo kompa
nijom, tai galėsiąs suirt 
bizniškas ir politinis drau
giškumas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Meksikos.

Suėmė Rusą Baltag
vardietį Kaip Bran
gaus Paveikslo Vagį
Paryžius.— Jaunas rusas 

Sergius Boguslavskis, sū
nus baltagvardiečių pabėgė
lių, buvo pavogęs iš Louvre 
muzejaus, birželio 11 d., 
garsų paveikslą “L’Indif- 
ferent.” Dabar jis sugrąži
no šį paveikslą ir tapo areš
tuotas.

Paveikslas, pieštas pa
sauliniai žinomo artisto 
Watteau, yra kainuojamas 
iki 200 tūkstančių dolerių, 
nors jis mažiukas, tik 10 
colių ilgio ir 8 col. pločio.

Policijos klausinėjamas, 
Boguslavskis pasakoja, kad 
jis tik “pasiskolinęs” tą pa
veikslą. Sako, aš norėjau jį 
nuvalyt ir panaujint tinka
momis spalvomis. Bogus
lavskis niekina muzejaus 
artistus, nes, girdi, tie “ne
mokšos” sudarkė paveiks
lą, bemėgindami jį panau
jint.

S. Boguslavskis, 25 metų 
amžiaus, dabar yra tyrinė
jamas kalėjime, ar jis tuo 
žygiu norėjo pasigarsint ar 
gal jam trūksta vieno kito 
“šulo galvoje.”

Washington. — Kai ku
rių valstijų gubernatoriai 
priešingi tam, kad prezi
dentas Rooseveltas žada pa
skelbt Padėkų Dieną viena 
savaite anksčiau 1 negu pa-

“Pasaulinis” Demokra
tijos ir Apšvietos 

Kongresas N. Yorke
New York. — Atsidarė 

vadinamas “pasaulinis” 
kongresas dėlei demokrati
jos ir apšvietos. Jame būsią 
iki 3,000 delegatų iš Ameri
kos ir kitų kraštų. Pirmoji 
kongreso sesija įvyko 
McMillin teatre. Jai pirmi
ninkavo Columbijos Uni
versiteto prezidentas N. M. 
Butler.

Prezidentas R o o seveltas 
atsiuntė šiam kongresui 
sveikinimą, užgirdamas jo 
siekimus.

Kongrese dalyvauja lor
das Baldwin, buvęs Angli
jos ministeris pirmininkas; 
Ernest Bevin, Anglijos dar- 
biečių vadas; J. M. Cie- 
chanovski, buvęs Lenkijos 
a m b a s a dorius Amerikai; 
įvairūs Anglijos ir Ameri
kos pramonininkai ir ban
kininkai ; katalikų, protes- 
tonų ir žydų dvasiškiai; de
legatai Susivienijimo dėlei 
Negrų Pažangos; atstovai 
kai kurių Amerikos farme- 
rių organizacijų; ilga eilė 
mokytojų, profesorių, rašy
tojų iš Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Švedijos ir tūlų 
kitų kraštų.

Daugelis jų sakys prakal
bas per radio posėdžiuose ir 
bankietuose. Kai kurios 
prakalbos bus išverstos į 
įvairias kitas kalbas ir per 
radio paskleistos Europai ir 
kitom pasaulio dalim. Tarp 
kalbėtojų bus ir William 
Green, pirmininkas Ameri
kos Darbo Federacijos.

Nors šio “pasaulinio” 
kongreso spalva bendrai 
yra demokratinė, bet kon
greso atstovybė abelnai nė
ra pažangi.

B r a t i s 1 a va, Slovakija, 
rugpj. 15. — Naziai pasklei
dė girdus, kad “Lenkijos 
kareiviai persimetę per ru- 
bežių ir užpuolę 150 vokie
čių - slovakų - ukrainų šei
mų, pabėgusių iš Lenkijos 
ir laikinai apsigyvenusių 
stovykloje Chadca miške.”

Pasak Berlyno nazių, tai 
ir “143 tikri lenkai” pabė
gę iš Lenkijos armijos ir 
apsistoję toj “kempėj.”

(Šie paskalai taip pat 
yra hitlerininkų propagan
da prieš Lenkiją.)

Extra!
TAUTŲ LYGA SUTINKA 

PERVEST DANZIGĄ
VOKIETIJAI

Geneva, Šveic., rugpj. 15. 
—Tautų Lygos vadai sutin
ka atiduot Vokietijai Dan- 
zigą. Jie sako: dabar bus 
pačios Lenkijos dalykas, ar 
jinai sutiks perleist “ne
priklausomąjį” miestą Dan- 
zigą Hitleriui, ar ne.

KULKASVAIDŽIAIS GIN
KLUOTI PLĖŠIKAI PA

GROBĖ $50,000

Long Beach, L. L, rugpj. 
15. — šeši piktadariai, gin
kluoti dviem kulkasvai- 
džiais ir keliais revolve
riais, išplėšė $50,000 iki 
$70,000 pinigų, grūmodami 
dviem pinignešiams Natio
nal City Banko ir su jais 
ėjusiam policininkui Li- 
gouriui.

Plėšikai susėdo į automo
bilį ir paspruko.

GEN. FRANCO PALEI
DŽIA 20 AMERIKIEČIŲ

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis, rugpj. 15. — 
Pranešama, jog generolas 
Franco p a 1 i u o s u o jąs 20 
amerikiečių, kuriuos fašis
tai buvo suėmę kaip liuos- 
norius kariautojus už Ispa
nijos respubliką.

Paryžius. — Pranešama, 
jog ir Francijos valdžia pa
geidauja, kad Lenkija pada
rytų naziam nuolaidų Dan- 
zige ir susitaikytų su Hit
leriu.

Fabrikantų Lizdas Perka 
Kandidatus Rinkimams

Washington. — Naciona- 
lis Fabrikų Susivienijimas 
Amerikoj iš anksto “per
ka” atgaleivius kandidatus 
1940 metų rinkimam. Ta 
neskaitlinga o r g a n i zacija 
didžiausių fabrikantų išlei
džia eibes pinigų, varyda
ma propagandą per laikraš
čius, radio ir savo mitingus 
už tokius kandidatus į val
džios vietas, kurie pasiža
da tarnaut šiem kapitalis
tam. Tuomi jie sutrempia 
įstatymus, kurie uždrau
džia eikvot korporacijų pi
nigus papirkinė j ančiai agi
tacijai rinkimuose.

Taip pareiškė senatorių 
komisija, veikiančioji dėlei 
pilietinių teisių. Ši komisi
ja kreipia dėmesį ir į faktą, 
kad didieji kapitalistai su- 
simokinę laužo ir mindžio
ja šalies Dąrbo Santikių 
Įstatymą, norėdami visiškai 

jį panaikint.

ANGLIJA PERŠA LENKIJAI PADA
RYT “SAVIŽUDIŠKAS” NUOLAIDAS 

VOKIETIJAI DANZIGO KRAŠTE
----------------------------------- E
LENKAI BŪK UŽPUOLĘ 

NAZIŲ - PABĖGĖLIŲ 
STOVYKLĄ

London. — Anglijos atža- 
gareivių-torių valdžia bru
ka Lenkijai susitart su Vo
kietija kas liečia Danzigą; 
jie sako, kad turi būt pa
daryta nuolaidų iš “abiejų 
pusių.”

(Politiniai tėmytojai Lon
done supranta, kad jeigu 
Lenkija duotų tokias nuo
laidas Hitleriui, tai jinai 
pati “žudytųsi.”)

Varsa va. — Anglų valdo- o 
vai daro didelio spaudimo * 
Lenkijai, kad jinai nusileis
tų Hitleriui Danzige.

Lenkų valdžios vadai sa
ko, jog turės būt pripažin
ta Lenkijai teisė laisvai 
naudotis Danzigo prieplau
ka, nors Lenkija ir duotų 
Vokietijai nuolaidų dėlei 
Danzigo valdymo.

London. — Tautų Lygos 
k o m i s i onierius Danzigui, 
profesorius Kari J. Burck- • 
h ar d t, dabar atvykęs į Vo
kietiją, taipgi darbuojasi 
už “laisvojo miesto” Dan
zigo perleidimą Hitleriui. 
Burckhardt slapta kalbėjo
si su Hitleriu. Jis veikia 
jau ne kaipo Tautų Lygos 
paskirtas valdininkas, bet 
kaipo Vokietijos patarėjas 
prieš Lenkiją.

Nazių Planas
Paryžius. — Neoficialiai 

pranešama, kad Vokietija 
siūlo Lenkijai tokį planą:

Danzigo valdžia turi būt 
pervesta Vokietijai, bet na
ziai “duos” Lenkijai nau
dotis Danzigo prieplauka ir 
“pripažins” Lenkam ekono
mines teises Danzigo kraš
te.

Anglijos Pianas
London. — Plačiai kalba

ma, jog Anglijos valdžia 
perša šitaip padalint Danzi
gą: Vakarinė miesto dalis 
su 70,000 gyventojų turėtų 
priklausyt Lenkijai, o ryti
nė Danzigo dalis su 110,000 
gyventojų — Vokietijai.

(Bet šis pranešimas ne
sako, kam tada priklausytų 
dar 220 tūkstančių danzi- 
giečių.)

Anglų valdovai teigia, 
kad Lenkija turi atsisakyt 
nuo Danzigo muitų kontro
liavimo; bet sako, kad Len
kijai turėtų būt palikta 
teisė “laisvai” n a u dotis 
Danzigo prieplauka.

Didelė Dauguma Kalifor- 
niečių už Rooseveltą Tre

ciai Tarnybai

San Francisco, Calif. — 
Spaudos padaryti apklausi
nėjimai piliečių rodo, jog 61 
iš kiekvieno šimto ka|ifor- 
niečių nori, kad Roosevel- 
tas kandidatuotų trečiai 
prezidento tarnybai.Smagu! Drėgnai, Šutinančiai šilta, prastai.

/
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Pirmoje Vietoje Pasaulyj
Sovietų Sąjunga yra pirmoje vietoje 

pasaulyj gaminime grūdų. Šiemet gerai 
užderėjo javai ir tinkamai vyksta su
valyt. Dabar Sovietų Sąjunga ne tik už
ima pirmą vietą bendrai grūdų gamini
me, bet ir kviečių srityj. Sovietų kvie- 

_ čių suėmimas yra 249 nuošimčiais pa- 
1 augęs, lyginant su 1929 metais. Jungt. 
i Valstijų 107 nuoš., o Kanadoj tik pasie

kė 59 nuoš. 1929 metų suėmimo.
Sovietams geriau javai pavyksta su

valyt todėl, kad pas juos valstiečiai yra 
apsijungę i kolektyvus, turi daug maši
nerijos ir lavintas spėkas, nes jų ūkiai 
dideli. Šiemet javų suvalyme dalyvavo 
483,000 traktorių, 150,000 kombainų; 
195,800 automobilinių sunkvežimių ir 
abelnai Sovietų žemės ūkis yra tinkamai 
aprūpintas milionais įvairiausių mašinų 
ir šimtais tūkstančių specialistų. 1938 
metais Sovietai turėjo 107,000 agronomų, 
28,000 išlavintų sėjikų; 92,000 žemės ūkio 
technikų; 17,100 galvijų daktarų; 65,400 
traktorių daktarų pagelbininkų. O prie 
caro buvo tik 2,000 agronomų. 1913 me
tais tarp valstiečių buvo 93,770 mokyklos 
su 6,117,0000 vaikų, o 1938 metais jau 
buvo 153,209 mokyklos su 22,087,800 vai
kų. Šie faktai pasako daug.

Lenkų laikraštis “Czas” neseniai pa
skelbė, kad lenkų artilerija ims bombar- 
duot Danzigą, jeigu Danzigo senatas 
bandys Lenkiją pastatyti prieš įvykusį 
faktą. Už tai nazių laikraštis “Danzi- 
ger Vorposten” rugpjūčio 8 dieną pas
kelbė labai aštrų straipsnį nukreiptą 
prieš Lenkiją. Jam pritaria visa Vokie
tijos hitlerinė spauda. “Danziger Vor
posten” rašo:

“Mums jau pakanka tų nuolatinių grū
mojimų. Iki šiol mes turėjom pakanka
mai kantrybės apsimesti, kad tų lenkų 
grūmojimų karu negirdim. Bet dabar 
įsitikinom, kad visa Lenkijos visuomenė 
kurstoma prie užpuolimo aistros, kolio- 
ja reichą (Vokietiją) ir Danzigą ir tuo- 
mi sudaro pavojų Europos taikai.” To
liau tas pats laikraštis sako,, kad jeigu 
lenkai imsią jų miestą bombarduot, jie 
ginsis patys, o į pagelbą ateisiąs Hitle
ris.

Kol laikraščiai kovoja žodžiais, Vokie
tija šio mėnesio viduryj jau būsianti vi
siškai pasiruošusi “rudens manevrams.” 
Hitlerininkai mano, kad kai prie Lenki
jos sienos bus pasiųsta kariuomenė, Len
kija nusigąsianti, kaip pernai rudenį nu
sigando Chamberlainas su Daladier, ir 
Danzigą atiduosianti be karo. Kaip iš 
tikrųjų bus, sunku iš anksto pasakyt, 
viena aišku, kad karo debesys virš Dan
zigo kasdien eina tirštyn. z

Kaip Gyvena Vokiečiai Lietu
voj ir Lietuviai Klaipėdoj

400 Žymių Amerikiečių
Virš keturi šimtai žymiausių ameri

kiečių, universitetų profesorių, moksli
ninkų, rašytojų, žurnalistų, artistų, vai
dintojų ir kitų garsių žmonių pasirašė 
po viešu laišku, kuriame užgiria Sovie
tų Sąjungos taikos politiką, jos nusista
tymą prieš karo agresijas, jos atsieki- 
mus.

Tai balsas pažangiosios Amerikos 
liaudies atstovų, kurie pasvėrę neginčija
mus faktus apie Sovietų Sąjungos taikos 
politiką, jos industrinius ir kultūrinius, 
organizacinius ir bendrus visuomeninius 
atsiekimus padarė garsų pareiškimą, ku
ris nuskambėjo per visą šalį. Šis žymių 
amerikiečių pareiškimas turi didelės 
reikšmės ir prikala prie gėdos stulpo vi
sus tuos Sovietų Sąjungos šmeižikus, 
kurie, kaip pav. “Naujienų” redakcija, 
melavo ir meluoja apie Sovietų Sąjungą, 
jos atsiekimus, jos gyvenimą.

Dideli Areštai Klaipėdos Krašte
Iš pasitikimų šaltinių gauta žinia,.kad 

rugpjūčio pradžioj Klaipėdos krašte na- 
ziai suareštavo daug žmonių. Gestapo, 
nazių slaptoji policija, tarpe kitko, su
areštavo 111 žmonių, kurie dirbo prie 
Klaipėdos prieplaukos fortifikacijų. Jie 
visi kaltinami sabotaže. Tik kiek anks
čiau panašūs areštai įvyko Tilžėj. Vo
kiečių nazių policija puola lietuvius ir 
lietuviams pritariančius žmones.

Šie faktai dar kartą patvirtina, kaip 
teisinga mūsų pozicija padėti visomis 
jėgomis Lietuvai gelbėti savo nepriklau
somybę. Vokietijos fašistų įsigalėjimas 
neštų dubeltavą Lietuvos liaudžiai ver- i

Vokietija Taupo Benzinų
Benzino stočių laikytojams Berlyne ir 

kituose Vokietijos miestuose įsakyta 
kiek kam galionų benzino parduoti. Pa
vyzdžiui, privačiam automobiliui negali
ma daugiau parduoti kaip 5 litrus, sunk
vežimiams—10 litrų. Tuo įsakymu nori
ma daugiau benzino sutaupyti karo rei
kalams. Vokietijai savo benzino ne
pakanka, jai reikia pirkti iš kitų valsty
bių ypač iš Rumunijos. Karui kilus Ru
munija galėtų būt užblokuotu, o be ben
zino karą vesti būtų labai sunku, nes 
motorizuotos dalys, aviacija, pristigtų 
kuro. Užtai dabar benzinas taupomas ir 
žmonės raginami mažiau jį vartoti. Visi 
privatūs automobiliai ir trokai mobili
zuojami rudens “manevrams.” %

Kalėjimas Pristigo Kalinių
Oerebro mieste Švedijoj yra apskrities 

kalėjimas, kuriame yra 94 kameros ir 
gali tilpti pusantro šimto kalinių. 1919- 
1921 metais tam kalėjime nuolatos bū
davo apie 140 kalinių. Šių metų liepos 
25-28 dienomis tam kalėjime tebuvo li
kęs tik vienas kalinys, kuriam saugoti 
tarnavo penkiolika sargų. Be to kalėji
mas turi savo gydytoją ir kunigą. Tad 
to kalinio laikymas nepaprastai bran
giai kaštuodavo. Švedijos valdžia nuta
rė tą kalinį išvešti kitan miestan ir ka
lėjimą uždaryti. Skandinavijos šalys: 
Švedija, Norvegija ir Danija mažiausiai 
turi kalinių.

Fašistinėj Ispanijoj Neramu
Areštai Ispanijoj nesiliauja. Į Astu- 

rijos kalnus pasiųsti policijos ir kariuo
menės būriai gaudyti “žmonių be vy
riausybės,” Franco priešininkų. Daug 
neramumų įvyksta Baskijoj: Oviedo, Gi- 

•jono miestuose ir Katalonijoj, kur pasi
priešinimas prieš fašistus visada buvo 
stiprus. Asturijos kalnuose, kur vyko aš
triausios kovos tarp fašistų ir respubli
konų, dabar žmonės gyvena kaip klajok
liai. Jie turi su savim ir ginklų. Maistą 
jiems parūpina jų draugai. Jų tarpe yra 
ir garsiųjų dinamitininkų, kurie karo 
metu dinamitu sprogdindavo priešų ap
kasus.

21 milioną dolerių bedar
biam šelpti. Seimelis, be to, 
ima tam reikalui milionus 

i dolerių iš vieškelių, moky-

$33,000,000 Šelpimui
Jersey Bedarbių

Trenton, N. J. — New
Jersey valstijos seimelis nu
tarė išleist bonus, kuriuos 
parduodant valstija gautų

tojų ir kitų fondų.
Taip būsią sudaryta 33 

milionai dolerių pašalpoms
I per dvejus metus.

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai suėmė daugelį darbi
ninkų Leon srityje, kaltin
dami juos kaip “gadinto
jus“ karinių lėktuvų. Dvy
lika suimtųjų jau sušaudy
ta ir daugelis nuteista ka- 
lėt iki gyvos galvos.

Šių metų gegužės 29 die
ną vokiečiai rengė savo 
sporto šventę Kaune. Jie iš- 
anksto paprašė, kad Kūno 
Kultūros rūmai suteiktu 
jiems Ąžuolyne sporto aikš
tę ir bėgimo takus. Aikštė 
ir bėgimo takai buvo jiems 
pažadėti. Tačiau prieš pat 
šventę vokiečiams išaugo 
apetitai: jie pareikalavo 
dar garsiakalbių ir sporto 
mankštai — didžiąją aikštę. 
Garsiakalbius jiems davė, 
bet didžioji aikštė buvo vos 
tik neseniai užsėta, per
tvarkyta ir iki birželio vi
durio, kol "nesužels žolė, 
niekam neleidžiama ja nau
dotis. Visas aikštės pertvar
kymas kainavo 4,000 litų. 
Jei būtų patenkinta vokie
čių užgaida, tai Kūno Kul
tūros rūmai netektų vienin
telės reprezentacinės aikš
tės: vokiečių sportininkai 
ir žiūrovai padarytų iš tos 
aikštės juodžemį. Todėl ma
sinius pratimus vokiečiams 
buvo leista daryti tik ma
žoj aikštėj.

Gegužės 29 dieną, vokie
čių sportininkai po visos ki
tos mankštos, susirykiavo 
žygiuoti į didžiąją aikštę. 
Tvarkytojai neleido į tą 
aikštę įeiti ir paprašė juos 
žygiuoti į greta esančią 
mažąją aikštę, bet vokiečiai 
įsižeidė, nutraukė šventę ir 
i š s i v a i k š čiojo, keikdami 
Lietuvą ir lietuvius. Netru
kus ir užsienio vokiečių 
spaudoj pasirodė smarkiau
sių straipsnių prieš Lietuvą 
už “neleistiną vokiečių tau
tines mažumos niekinimą!”

Štai jums pavyzdys, kaip 
lengvai galima sudaryti 
įspūdį, kad vok iečius 
skriaudžia koks nors kai
mynas - nykštukas!

Vokietis Lietuvoj Didelis 
Ponas, o Lietuvis Vokietijoj 

—Niekas
Prieš pasaulinį karą visai 

objektyviais daviniais buvo 
nustatyta, kad Klaipėdos 
krašte vokiečių ir lietuvių 
yra po lygiai: kiek vokiečių, 
tiek ir lietuvių. Dalį tų lie
tuvių vokiečiai nutautino, 
dalį kitur išsiuntinėjo, atsi
gabeno iš Vokietijos “gros- 
germanų,” ir štai jau jų su
sidarė Klaipėdos krašte 70,- 
000, o tai yra mažiau kaip 
viena tūkstantoji dalis vo
kiečių tautos. Tokia paly
ginamai nežymi tautos da
lelė, o kokį triukšmą dėl 
jos kėlė reichas! Kokių 
grasinimų nedarė!

Šiandieną, po Klaipėdos 
prijungimo prie Vokietijos, 
Klaipėdos krašte dar pasi
liko nemažas skaičius lietu
vių, — apie vieną trysde- 
šimtąją dalį mūsų tautos, 
bet visos lietuvių mokyklos 
uždarytos. Jokios kultūri
nės autonomijos lietuviai 
neturi, jokių kultūrinių 
įstaigų. Dar gražiau—jiems 
tenka bijotis prašnekti lie
tuviškai !

Lietuvoje p r i s k a i tomą 
40,000 vokiečių. Pamėginki
te paliesti bent vieną jų 
mokyklą, bent vieną jų 
įstaigą! Pamėginkite jiems 
neduoti, ko jie reikalauja! 
Juk dėl tokio menko daly
ko, kaip sporto aikštė, — 
Vokietijos spauda nesigėdi
jo pakelti didelį gvaltą! 
Reichas labai seka, kad

vokiečiai turėtų Lietuvoj 
privilegijuotą padėtį.
w2—Kaip gyvena vok liet

Vokiečiai yra Lietuvoj 
organizuojami tuo pačiu už
sienio nazių organizacijų 
principu. Kaune dauginu
sia vokiečių gyvena Šan
čiuose. Jaunieji vokiečiai 
su pasididžiavimu nešioja 
“hakenkreicus” — Hitlerio 
ženklus, prisisegę po švar
ko atlapu, avi ilgais batais, 
nelyginant r u d m arškiniai 
šturmovikai, prisirišę iš šo
no durklą. Per gatvę mar- 
šuoja toks jaunyklis galvą 
iškėlęs, su nepaprastu išdi
dumu ir pasipūtimu; lyg sa
ko: Štai eina jūsų busima
sis valdytojas! Kartą jie 
net buvo iškėlę Hitlerio vė- 
liavą^Kauno radijo bokšte... 
Lietuvos Vokiečių Fiureris

—Reichertas
Kaune vokiečiai leidžia 

savo laikraštį “Deutsche 
Nachrinten fuer Litauen” 
(“Vokiečių Žinios Lietu
vai”). Tas laikraštis pum
puoja jiems hitlerišką dva
sia. Vokiečiai sudarė savo 
organizaciją, kuri yra iš
plėsta po visą Lietuvą. Iš 
tos organizacijos laikraščio 
mes sužinojome, kad jau ir 
Lietuvai yra paskirtas fiu
reris!

Ištisi du pušlapiai to lai
kraščio paskirto to fiurerio 
kelionei po Lietuvą ir sky
rių lankymui. Fiureris in
spektavo vokiečių organiza
cijas Marijampolėje, Liud
vinave, Vištyty, Žaliojoj, 
Kalvarijoj, K a u p iš kiuose, 
Kybartuose ir Virbalyje. 
Dar numatytos jo kelionės 
į Vilkaviškį, Pilviškius, 
Kudirkos Naumiestį, Ša
kius ir kitas Lietuvos vie
tas. Tas ..fiureris jau atsto
vauja visos vokiečių tauti
nės mažumos reikalus ir 
net į vidaus reikalų minis- 
terį kreipiasi visų Lietuvos 
vokiečių vardu!
Kaip Klaipėda Klupdo ant 

Kelių Lietuvą
Kad Klaipėdos atidavi

mas yra didžiausia klaida, 
tą jau seniai pripažino visi: 
Smetona beveik pats atida
vė Klaipėdą. Jei reikalas 
būtų užvilkintas, tai dabar
tiniu metu, Danzigo klau
simą sprendžiant , — Lie
tuvos pozicijos būtų tvirtes
nės, ojr Lenkijos pozicijos 
prieš Vokietiją būtų visai 
kitokios.

Tautininkai, netekę gal
vos iš baimės, paskubom 
atsižadėjo nuo vienintelio 
Lietuvos uosto, bet vėliau 
turėjo dėl jo derėtis. Vo
kiečiai suteikė Lietuvai 
“laisvą zoną,” bet už tai at
ėmė pačiai Lietuvai ’laisvę 
užsienio prekyboje.
.Pagal susitarimą su vo

kiečiais, 35—40 nuoš. visos 
užsienio prekybos bus veda
ma su Vokietija. Per Klai
pėdos uostą lietuviai nega
lės gabenti prekių iš Fran
ci jos, nei prekių į Franci ją. 
Šie suvaržymai, kol kas 
bent, Anglijos neliečia. Bet 
kas gali pasakyti, ar ilgam ?

Vokiečiai Lietuvą sten
giasi paversti maisto tiekė
ja karo reikalams. Lietuva 
turės pristatyti sviesto, 
kiaušinių, lašinių, bulvių, 
pašaro... O už tai gaus vi
sokius “erzacus,” nes vo

kiečiai negali mokėti už 
prekes nei auksu, nei už
sienio valiuta, o tik savo 
gaminiais, kurie padaromi 
iš visokiausių rūšių pakai
talų. Jei jau pyragaičius 
Vokietijoj pradeda gaminti 
iš pjūvienų (medžio smul
kiausių dalių), tai ką be
kalbėti jau apie popierinius 
kostiumus, kartono padus 
ir panašius dalykus. Ame
rikos lietuvių akcinė ben
drovė Lietuvoj turi Fordo 
ir Benco auto-karu atsto
vybę. Inžinieriai sako, kad 
paskutinieji iš Vokietijos 
atgabenti Benco sunkieji 
karai yra labai netikę: per 
kelis mėnesius visą partiją 
reikėjo perremontuoti. Vie
ni sako, kad tai—“erzacų” 
rezultatas, o kiti sako, kad 
tai sabotažas: darbinin
kams sunku gyventi, ir jie 
gadina Hitleriui biznį, ga
dindami į užsienį išvežamas 
mašinas, kad jų mažiau be- 
pirktų. Kova, matyti, nesi
liauja, nors ir yra dabar la
bai paslėpta.

Tadas Blinda.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

1. Kam priklauso Namų 
Statymo Projektas, ar val
džiai ar taip kam?

2. Ar visuose namuose 
bus vienodi įsakymai dėl 
užsilaikymo?

3. Ar visuose tuose na-
muose bus- vienoda randa 
dėl gyvenimo kambarių?

4. Ar valdžia gali pri
versti nuosavybę parduoti 
už paskirtą kainą dėl sta
tymo to milžiniško namo ir 
tt.

Skaitytojas.
Atsakymas

1. Aiškus dalykas, kad 
valdžios statomi namai pri
klauso valdžiai.

2. Veikiausia, kad užsilai
kymo taisyklės bus visiems 
vienodos.

3. Nežinome, kaip bus su 
randa. Veikiausia už tos 
pačios rūšies kambarius 
bus’ ta pati randa.

4. Taip, valdžia gali pa
imti žemę iš privatiško sa
vininko, atlygindama jam 
nustatytą kainą.

Paskola
—Paskolink man 20 cen

tų namo nuvažiuoti autobu
su.

—Aš turiu tik 5 Lt. vie
noje vietoje.

—Dar geriau. Duok 5 li
tus. Aš pasisamdysiu taksi.

—o—
Nėra Reikalo Taupyt

—Aš nusipirksiu perono 
bilietą, — sako Jonas savo 
uošvei, kurią palydėjo į sto
tį.

—Nepirk. Geriau sutau
pyk 20 centų.

—Nėra reikalo taupyt. 
Jei aš žinosiu, kad tu išva
žiavai, tai man negaila ir 
kelių litų.

—o—
Po Automob. Katastrofos

Moteris, vairavusi auto
mobilį, padarė staigų pasu
kimą. Įvyko katastrofa. 
Moteris atgavo sąmonę tik 
ligoninėje. Prie lovos sto
vėjo gydytojas ir gailestin
goji sesuo.

—Užrašykite, sesute, su
laužytas šonkaulis, skilimas 
alkūnėje, mėlynės... Kiek 
tamstai metų, ponia?

—Dvidešimt penki, — at
sakė pacientė.

—Ir visiškas atminties
netekimas, — pridūrė gydy
tojas.

—o— 
Staigmena

Mykolas švenčia savo var
dadienį. Pro duris staiga į- 
sirita Jonas. Mykolas ste- 

į bisi:
—Ko, ko, o jau tavęs ne

laukėme. Juk tu visada pa
miršti vardadienius.

—Užmiršti užmirštu, bet 
šį vakarą pastebėjau pas 
jus įnešamą krepšį alaus 

•butelių.
—o—

Įvertinimas
Viengungis (savo bičiu

liui) : “Tariuos, kad moteris 
vyrui reiškia didelę pagal
bą.”

Vedęs vyras: “Taip, tikra 
teisybė. Moteris visada pa
deda vyrui suktis iš rūpes
čių, kurių jijs neturėtų, jei 
nebūtų vedęs.”

(Surankiotos)
“Gaukite “Laisvei*1 Naujų 

Skaitytoju.

Thomas Dewey, New Yorko apskrities prokuroras.
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Mūs pažanga sprendžiama pagal mūs 
organizuotumą ir veiklą. Ar jūsų koloni
jos organizacijos jau išrinko atstoves j 
Motery Seimą, kuris įvyks rugsėjo 7, 8 
ir 9 dienomis, Brooklyne?

Moterys sudaro pusę visos žmonijos., 
tad be motery bendro darbo negali būt 
gerbūvingo jokios organizacijos, tautos 
ar šalies gyvenimo. Moterys dabar turės 
savo Seimą. Ar parėmėt jj?

Moterų Seimo Eiga
SEKRETORĖS PRANEŠIMAI

Paskutinėmis savaitėmis moterys subruzdo ruoštis 
prie Seimo. Įvairūs užklausimai, patarimai ir nuro
dymai plaukia iš daugelio vietų. Su formaliais pa
kvietimais, pasirodo, kad nepasiekėme daugelio vie
tų. Daugelis moterų teiraujasi, kaip jos galės daly
vauti Seime. Komitetas kviečia visas moteris daly
vauti mūs Seime. Kurios galite atstovauti kokią 
draugiją, prašom tai pasirūpinti, o negalinčios at
stovauti draugijų, dalyvaukite kaipo viešnios. Vyrai 
taipat yra kviečiami dalyvauti kaipo svečiai. Kas 
kurią diena bus svarstoma, paskelbsim tai prieš 
Seimą.

Ruošiamas Seimas bus pirmas tos rūšies seimas 
Amerikos lietuvių moterų istorijoje, todėl kiekvienos 
rimtai protaujančios moterys, turėtų būt tikslas ja
me dalyvauti. Kožna moteris turi vienokį bei kitokį 
užsiėmimą, bet, šiame atvejuje, kiekviena turėtų 
bandyti surast galimybių pasiliuosuoti nuo savo kas
dieninio užsiėmimo ir būti Moterų Seime. Dalyvau
jančios jame netik turės progos svarstyti. visuome
ninius klausimus, susipažinti su mūs gabesnėmis 
draugėmis iš plačios Amerikos ir Kanados, bet tuo- 
mi patim kartu bus proga pamatyti lietuvių moterų 
meniškus kūrinius, kurie bus išstatyti toje pat vie
toje.

DAR YRA PROGA PASIŲSTI DIRBINIUS

Dirbiniai dėl parodos bus priimami iki 21 d. šio 
mėnesio. Vėliau gauti nebus galima išstatyti parodo
je. Dirbiniams išstatyt vieta yra paskirta pusėtinai 
didelė. Nemažai labai gražių dirbinių jau yra pri
siųsta, bet dar tikimės gauti daugiau. Pažvelgus į 
atsiųstus dirbinius, sunku yra tikėti, kad mūs lietu
vės moterys yra tokios puikios menininkės. Draugės 
čikagietės praneša, kad jos atsiunčia dirbinių net 
septynių šimtų dolerių vertės. Iš pirmųjų siuntinių 
ir pranešimų galim drąsiai spėti, kad paroda bus 
labai įspūdinga. Kurios turite gražių dirbinių, yra 
prašomos skubiai juos siųsti parodai.

Nors labai nesmagu kožna kart priminti finansus, 
bet pats reikalas mus prie to veda. Seimo išlaidų 
nefinansuoja jokia organizacija, jas turėsime pa
dengti pačios moterys, kurioms rūpi moterų judė
jimas, todėl prie kožnos progos prisiminę Seimo di
dįjį darbą, paprašykime mūs simpatikų paramos.

Seimo reikalu kreipkitės pas sekretorę K. Petri- 
kienę, 221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Vaizdas iš Maskvoj atsibuvusio jaunimo fizinės kultūros parado, kuriame da
lyvavo virš 25000 sportininku ir sportininkių.

Margareta Sanger

Laukiam Motery Seimo
Nekantriai laukiamas Moterų Seimas kas

dieną eina artyn. Ir visose plačiosios Ame
rikos kolonijose darbininkės moterys apie jį 
svarsto-diskusuoja ir renka į jį delegates.

šis Seimas bus istorinis netik tuo, kad ja
me dalyvaus skaitlinga moterų delegacija, 
apimanti Amerikos didžiąsias kolonijas ir 
įtraukianti įvairių srovių moteris į jame da- 
lyvumą. Bet jis bus istorinis ir tuom, kad 
jame bus svarstomi klausimai, kurie palie
čia kiekvieną darbininkų klasės narį. Jame 
bus svarstoma bendras visų srovių moterų 
veikimas; jaunuolių klausimas; seneliam 
prieglaudos steigimo ir eilė kitų svarbių 
klausimų, šis Seimas bus tas kūnas, kuris 
pateiks planus, kaip pasekmingiau dar
buotis moterų tarpe, kad įtraukus kiekvieną 
lietuvę moterį į apšvietos ir kultūros darbą. 
Šis Seimas bus ta vieta, kurioj bus kalbama- 
diskusuojama, kad moterys gali ir turi imti 
dalyvumą visuomeniniuose darbuose, nes 
jos sudaro pusę visuomenės, tai jos ir turi 
pilnas teises darbuotis tos visuomenės tarpe.

šiuom Moterų Seimu turi susidomėti netik 
kiekviena apšvietą ir kultūrą mylinti mote
ris ir bent kuo prisidėti prie jo pasekmin- 
gumo, bet nei kiek nemažiau ir draugam vy
ram jis tur rūpėti. Tiesa, drg. vyrai šiame 
Seime negali imti dalyvumo kaipo delegatai, 
bet jie gali ir turėtų prisidėti prie sukėlimo 
finansų padengimui Seimo išlaidų. Būtų la
bai garbingas ir įvertinantis draugų vyrų 
prisidėjimas prie šio Seimo, kad jie pasiųs
tų pasveikinimus su aukomis pagal išgalę!

Thelma Ristveldt, gelžkelietė slaugė iš 
Chicagos, pati buvo sužeista pereitą šešta
dienį įvykusioj Southern Pacific traukinio 
nelaimėj, bet ji gelbėjo kitus kol pati iš 
skausmų ir nuovargio krito be sąmonės.

Adline Kraut ir Florence“ Eckert, jaunos 
brooklynietės, pasivažinėjo laivu Norman
die be bilieto — slapukėmis buvo nuvyku- 
sios Francijon ir iš ten sugrąžintos.

Nuodingąją Vijoklę 
Lengva Pažinti

Vykstanti į laukus bei miš
kus atostogų arba uogaut ir 
grybaut, o vėliau riešutaut, 
apart gero, gali sutikt ir blo
go, jei susidurs su nuodingąja 
vijoklė (poison ivy) jos ne
pažindami. Smagus šventa
dienio pasilinksminimas ir 
savaitė po to gali būti suga- 
dint tos nelabosios vijoklės. 
Ne visa gamta yra gera ir ne
kalta. Ne vienas po pasidžiau- 
gimo gražiais lapais, o kitas 
tik užkliudęs juos praeinant, 
pasijunta nubaustas skau
džiai perštinčių odos uždegi
mu. Vijoklės pažinimas pa
gelbėtų apsisaugot.

“Trilapio Neliesk”
Amerikonai tos vijoklės at-

N. Anglijos Moterims
Seimo Reikalu

Draugės! Iki liepos 30-tos mes buvom už
imtos savo metinio pikniko reikalu, jame 
įvykusia rankdarbių paroda, ir dainų kon- 
testu. Visos pasidžiaugti galim savo puikiai 
atliktu darbu ir jo vaisiais, taipgi nuošir
džia kooperacija ir simpatija mūsų darbui 
iš plačių masių.

Mūsų Sekantis Svarbus Darbas

Už trijų savaičių įvyksta Amerikos Lie
tuvių Moterų Seimas ir Rankdarbių Paroda 
Brooklyne. Be abejonės, visur didesnėse ko
lonijose šiuo svarbiu reikalu rūpinamasi. 
Bet kiekvienos pažangios moteries-merginos 
pareiga yra žiūrėti, kad moterų Seimo klau
simas būtų visapusiai apkalbėtas. Kad nei 
viena organizacija, kuri yra kultūros ir pa
žangos rėmėja, neliktų nepakviesta pasiųsti 
atstoves į Seimą. Taipgi būtinai reikalinga 
parinkti gražių, origjnalių rankdarbių šei
minei parodai. Pasirūpinkim, kad Naujoji 
Anglija būtų tinkamai reprezentuojama at
stovėmis Seime ir rankdarbiais parodoj.

Rankdarbiai turi būt prisiųsti iki 21-mos 
šio menesio, taip patvarkė Brooklyn© Ma
žėjus, kuriame rankdarbiai bus išstatyti.

Suteikit Žinių iš Kolonijų

Svarbu, kad draugės iš kolonijų atsiliep
tų Seimo reikalu. Kiek man teko gauti ži
nių, tai vietose daug kalbama, bet spaudoj 
mažai matosi. Turėtų matytis daugiau ži
nių, kaip delegatės rengiasi vykti. Gal būt 
galima transportacija geriau, prieinamiau 
sutvarkyti, medžiaginiai padėti mažesnėm 
kolonijom. Tik duokit žinot, kas yra planuo
jama Seimo reikalu, ir žiūrėkit, draugai- 
draugės, kad visos Naujos Anglijos 
jos būtų atstovautos Moterų Seime.

vaizdui užrekorduot mintyje 
turi net eilutėmis parašytą 
perspėjimą : “Trilapio ne
liesk.” Nuodingoji vijoklė tu
ri ant stiebelio tris lapelius, 
vieną viršuje, du šonuose. La
pelių kraštai kartais gali būt 
veik lygūs, bet tankiausia yra 
rinčiuoti. Apie vidurį rugpjū
čio atsiranda balzganos, lyg 
vaškuotos uogos su vienu kie
tu kauliuku. Uogos iš'silaiko 
veik per visą žiemą.

Nuodingoji vijoklė randa
ma visokiose formose. Ji gali 
vyniotis aplink medį, tvorą, 
akmenis ar kelmus. Kur nė
ra progos vyniotis, ji gali 
augt savystoviu krūmokšniu.

Gydymasis

Jei žinai, kad palietei vi
joklę, mazgok rankas ar kitą 
paliestą kūno dalį su tiršta 
puta muilo ir po bėgančiu 
vandeniu. Tęsk mazgojimą 
bent 5 minutes.

Iš namie turimų, greit pa
siekiančių vaistų, kaip pataria 
sveikatos department© dakta
rai, geriausia esą kepamosios 
sodos arba Epsom druskų 
skiediniai, padaryti imant vie
ną ar du šaukštuku į puodu
ką vandens. Jais reik suvilgy
ti ploną, švarų bandažą ir dėt 
ant užnuodytos vietos. Reikia 
tankiai mainyt. Naktimis ar 
bile kada, kuomet bandažai 
negalima nuolat kaitaliot, pa
laikyt drėgni, reikia švariai 
nuvalyt užnuodytas vietas ir 
palikt sausas, atviras orui.

Aliejuoti tepalai iš pradžių 
nepatariama dėti, kadangi 
riebalai praskiedžia ir plečia 
nuodą. Yra ir kitokiu vaistų, 
kuriuos geriau vartot tik su- 
lyg žinomo gydytojo patari-

P.mo. S. D.

Profesionaliu ir Biznio 
terų Kliubn Federacijos 
vencijoj, Kansas City, 
novelistė Margaret 
Banning perspėjo 
kad moterų kova už teise 
dirbt ir gyvent bus sunkesnė 
už sufragisčių kovas.

Mo- 
kon- 
žymi 

Culkin
delegates, 
už

Sviestas turi būt laikomas 
šaltai ir atstu nuo stipriais 
kvapsniais valgių, nes 
traukia savėp kvapsnius.

jis

koloni- 
/

Likusius šmotelius sūrio 
numesk: sumalk ir sudėk 
klinėn, sunaudosi prie maka
ronų, užbarstyt ant kepsnio ar 
sumaišyt su duonos trupiniais- 
spirginimui.

ne- 
sti-

Moderniška Motina ir 
Kūdikio Gerovė

Daug kas išn^ėtinėja mo
derniškoms motinoms, kad jos 
nenorinčios pašvęst laiko kū
dikiams auklėt, kad jos dau
giau dominčiosios savęs gra
žinimu, ne kūdikio lingavimu. 
Ypatingai lietuviuose juk ir 
dainose įdievinama motina, 
kuri ištisas nakteles prary- 
mojo ant lopšelio.

Nežiūrint, kaip mielos mum 
nemiegotų naktų, skurdo, 
kančių jūroje mus auklėjusios 
motutės, vienok mums norė
tųsi matyt mūs jaunąsias se
sute^ gražiomis, vikriomis, 
pilnomis gyvumo motinomis. 
O tokiomis jos galės būt tik 
tada, kada joms nebereikės 
rymoti per naktis prie ver
kiančio, liguisto, kūdikio lop
šelio, bet galės ramiai miegot 
greta miegančio sveiko, taisy- 
kliškai auginamo, meilėj ir 
sveikatoj prigyvento kūdikio.
Sveikatos Centrai — Motinom 

Laimė

(Pabaiga)

Tada prasidėjo laikotarpis 
jieškojimo apsaugos nuo nėš
tumo. “Kaip?” Margareta 
Sanger klausinėjo daktarų ir 
mokslininkų. Apie save ji 
štai ką pasakoja: “Aš bu
vau laikoma konservatyviu 
asmeniu buržujiškų pažvalgų, 
žiūrint iš radikalio taškare- 
gio. Aš nebuvau lavinta pro
pagandisto vaidmens, aš netu
rėjau pinigų pradėt įspūdingą 
kampaniją. Aš neturėjau so- 
cialės pozicijos. Aš neturėjau 
įtakingų draugų. Aš siekiau 
gelmėn nelegalio klausimo vie
na ir be pagelbos...”

Po aplankymo Kongreso 
Knygyno, Washingtone, ir 
Medicinos Akademijos, New 
Yorke, taipgi eilės kitų didelių 
knygynų, ji įsitikino, kad 
Amerikoj nebuvo tokių infor
macijų. Kur tik ji pasisuko, 
jai pasakyta “Palaukite.”

William D. Haywood, kurį 
ji susitiko Cape Cod, patarė 
jai vykt Francijon. San geri ai 
pirmiausia nuvyko į Glasgow, 
valdomą lokalės miesto val
džios. Tačiau ta sistema tik 
aprūpindavo butais šeimynas 
su vienu, dviem ar trim vai
kais. Kitais žodžiais, jie per
sistatė kontroliuoją gimdymą, 
nors, didžiumoje, tam neturė
jo priemonių. I

Paryžiuje William Sanger

atsidarė studiją. Sangeriai su
sitiko su vadais ir rašėjais iš 
radikalio judėjimo. Tie žmo
nės sutiko, kad šeimynos ap- 
ribavimas buvo reikalingas 
kovose už darbininkų ląisvę. 
čionai, pirmu kartu, išleista 
brošiūraitės apie apsaugą nuo 
nėštumo.

Margareta Sanger pajuto, 
kad jos žingsniai sekiojami 
Francijos policijos dėl jos kon
takto su liberalais, kadangi 
atmosfera buvo nenusistove- 
jus kaip prieš didelį krizį. 
Vienok jai neprisiėjo susidurt 
su didelėmis kliūtimis. Ji 
vaikščiojo pas daktarus ir 
akušeres, kalbėjosi su turtin
gais ir biednais, lankėsi skai
tyklose. Nors būdai buvo pri
einami, tačiau nesimatė pasi
sukimo į šeimynų ribavimo ju
dėjimą. Prie to. būdai taipgi 
nebuvo tobuli, ir to pasekmėj1^ 
būdavo daug aborcijų,

Būdama Francijoj, Marga
ret Sanger išgirdo apie Vo
kietijoj įvestą beskausmį gim
dymą “Twilight Sleep”, ta
čiau nusprendė sunaudot visą 
savo laiką {ieškant gimdymo 
kontrolės informacijų. Ji su 
trim savo vaikais sugrįžo New 
Yorkan ir įstojo į naują judė
jimą, susidariusį iš idealistų ir 
radikalų. Nuo to laiko ji pra
dėjo leist laikraštį “Moteris 
Sukilėlė.

Skolastika.

Edith Hammond, Anglijos gražuolių kon- 
testo laimėtoja, tik dvi savaitės atgal atvy
kus New Yorkan, prisipažino jau susižie
davus su amerikiečiu daktaru.

Likusius blynus supjaustyk 
ilgais sklypeliais ir suberk 
sriubon, jie skaniau makaro
nu.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e”.

\

Tam atsiekti, apart pageri
nimo liaudies gyvenimo lyg- 
malos abelnai, reik kad kiek
vienoje kolonijoj, kiekvienoje 
susiedijoje veiktų vėliausiais 
įrankiais ir geriausia lavintų 
ir parinktų personalų aprū
pinti sveikatoos centrai. Juo
se turėtų rengiančiosios moti
nystei moterys ir motinos vel
tui gaut medikališką priežiū
rą ir patarimus savo ir kūdi
kių gerovei.

*
Ar mes turime tokius cen

trus? Kaip kur gera pradžia 
padarytaa dėka naujadalybi- 
nės valdžios WPA projektam. 
Bet tai dar tik pradžia. Kaip 
išgaut daugiau tokių centrų ? 
Kaip juos gerint? Apie šiuos 
ir daugiau panašių klausimų, 
manau, galės plačiai padis- 
kusuoti busimasis Moterų Sei
mas. Jo dienotvarkio 2-ras 
punktas sako:

“Užmegsti ir palaikyti ry
šius su kitą tautą kultūros, 
taikos ir sveikatos organiza
cijomis.” Pagalvokime, ką ga
lėtume pasiūlyt tuo klausimu.

i
Modernišką Motiną 

“Fabrikas”

tiek metų jo priežiūrai. Iš to 
jau aišku, kaip svarbu tauypt 
kiek galint daugiausia to lai
ko kitiems darbams pačios 
motinos ir šalies gerovei.

Menama, jog tie kursai da
linai atsakomingi už sumažė
jimą kūdikių mirtingumo. Toj 
sekcijoj mirdavo po 72 iš 
tūkstančio, o pernai mirė tik 
35.

Kursuose rasi ir motinų, ku
rios jau išaugino savo vaikus 
senoviškomis metodomis, bet 
anūkus nori 
kai. Taigi, 
moderniškų 
pamatysime, 
nes močiutės 
vo.

Sveikatos 
daugybę kitų 
katos saugojimo ir gelbėjimo 
prievolių. Gera miesto, vals
tijos ir šalies valdžia pasku
bina tokių centrų įsteigimą, o 
bloga, reakcinė valdžia truk
do. Apie tai moterys turėtu
me atsiminti ateinančiuose 
rinkimuose ir jų nepraleisti 
nepanaudojus savo balso už 
darbininkų ir progresyvių 
kandidatus. A.

Šeimininkėm

auklėt naujoviš- 
besibardami ant 

motinų, neužilgo 
kad ir apsukres-

; susimoderniza-

Centrai atlieka 
visuomenės svei-

Skanėstas Žiemai

svies-

Teko aplankyt biednuome- 
nės motinoms duodamas pa
mokas Red Hook Sveikatos 
Centre, Brooklyne. Susirin
kusioms motinoms, kurių di
džiuma yra pradinės žmogaus 
budavojimo profesijoj, aiški
na valgydinimo, prausimo, 
saulėj šildymo ir migdymo 
taisykles. Taupymas laiko yra 
vienu iš svarbiausių punktų. 
Mat, žmogus auga apie 21 
metus ir motina pašvenčia

Labai skanus uoginis 
tas išeina sekamai:

Imt po kvortą raudonų 
aviečių, serbentų, agrastų ir 
raudonų rūkščių vyšnių. Nu
valyk ir išimk kauliukus. Sų- 
mieruok uogas ir dadėko tiek 
pat puodelių cukraus, sumai
šyk ir ant lengvos ugnies už
dėjus maišyk, kol užvirs ir 
virk iki pasieks pageidauja
mą karštį, bet ne ilgiau 30 
minučių. Supilk į plikytus 
stiklus ir tuojau uždenk karš
ta parafiną.'

Vėželią Vinigretas
Išvirus svarą vėželią 

(shrimps), atšaldyk, išlukš
tenk ir smulkiai supjaustyk. 
Supjaustyk kelias šakeles sa
lierų, nedidelį agurką, kelis 
jaunus svogūnus su laiškais, 
ridikėlių ar kitokių daržovių, 
dadėk druskos, pipirų, 4 
Šaukštus rūkščios grietinės ir 
atsargiai sumaišyk. Išdek į 
lėkštę kelis lapus salotos ir 
ant salotų sudėk sumaišytus 
vėželius su daržovėmis.

Visi vinigretai (salads) 
skonesni, kada gerokai šalti.

Virš minėtas receptas im
tas iš knygos “Virėja,” kurią 
sutaisė K. Petrikienė, išleido 
LLD Moterų Komitetas. Joje 
yra šimtai kitų receptų. Gau
nama už $1, o imantiems ne 
mažiau 5 knygų gera nuolai
da. Užsakymus adresuoti 
“Virėja,” 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Kiaušiniai
Nei kiaušinių lukšto spalva 

nei rūšis nedaro skirtumo, bet 
storas lygus lukštas geriau 
apsaugo kiaušinius, jei jie 
taikoma ilgam laikymui. 
Kiaušinius reikia laikyt šaltai. 
Ne tiek svarbu, kaip senai 
kiaušinis padėtas, bet kur ir 
kaip jis laikytas. Nelaikykit 
per arti prie stipriais kvaps
niais valgių, jie sugeria kvap
snį bei skonį. Kiaušiniai — 
svarbus ir turtingas minera
lais ir vitaminais maistas.

Virt kiaušinius geriausia 
pamažu. Ir didžiuma iš kiau- . 
šinių daromų valgių išeina ge
riau lengvai verdant bei ke
pant.

Moterims
Liet. Motery Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks rugpj. 
17-tą, 8 vai. vakaro, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Kviečiame 
ir ne nares.

Valdyba.

Apipjovus ar įskėlus deda
mo kept obuolio žievę viršuje, 
likusi žievė nesiraukšlėja nei 
netrūksta.

Sūrio “salad dressing” pa
daroma sutrynus Roqueford 
ar kito stipraus sūrio gabalą 
ir įmaišius į “French dress
ing.” f, |1

I
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San Francisco, Calif,
Visko Po Biskį — Išleistuvių 
Vakarėlis — Susirinkimai — 

Spaudos Piknikas
29 dieną liepos surengėm 

draugui Marinui išleistuvių 
vakarėlį, nes jis apleido San 
Francisco ir išvažiavo į Ryti
nes valstijas. Kadangi drau
gas Marinas išbuvo šiame 
mieste apie tris metus ir kar
tu per tą laiką su mumis LLD 
organizacijoj dirbo, tai mes 
nusprendėm su draugu tinka
ma* atsisveikint. Nors mažas 
būrelis susirinko draugų bei 
pritarėjų, bet visi linksmai 
laiką praleidom. Taipgi va
karo pirmininkė pakvietė kai 
kuriuos draugus bei drauges 
išreikšti atsisveikinimą bei 
apgailestavimą draugui Mari
nui.

Ištikimųjų gaila buvo atsi
skirti su idėjos draugu, ypač 
mes moterys apgailestaujam, 
nes jis mum visuomet ant pa
rengimų pagelbėdavo padir
bėti. Linkime draugui ge
riausios kloties nuvažiavus j 
Rytines valstijas. Mes manom, 
kad nesvarbu katram krašte 
žemės mes gyvenam arba vei- 

į kiam. Mes esam vienos šeimy- 
įnos nariai ir visi prieš išnau- 
įdojimo sistemą kovojam.

Vakarėlis atsibuvo pas 
draugus Koblinus. Kėblinai 
davė vietą veltui, už tai ren
gimo komisija varde organi
zacijos tariame širdingą ačiū. 
Taipgi tariam ačiū draugui 
Aukščui už pagrajinimą. Jis 
jau daug kartų mum veltui

patarnavo su savo muzika. 
Taipgi ačiū visiems atsilan
kiusiems, nes jie ne tik kad 
atsisveikino su draugu, bet 
tuomi parėmė ir mūsų orga
nizaciją, nes vakarėlis davė 
pelno $17.50. Tai labai gerai 
iš tokio mažo būrelio.

Rugp. 4 dieną buvo LLD 
mėnesinnis susirinkimas. Na
rių šuom kartu dalyvavo ne 
per daugiausia. Nežinia, ka
me priežastis, gal kad per
mainėme susirinkimu vieta. 4- V

Draugė SutKienc raportavo, 
kad gavo vieną naują narį. 
Prisirašė prie LLD draugas F. 
Nox. Tai reiškia, kad .jau 
draugo Marino vieta užpil
dyta ir vėliau, po susirinkimo, 
dar viena narė prisirašė. Ka
dangi nuo išleistuvių vakarė

lio liko pelno, tai nutarėm pa- 
aukaut sekamai: pasveikint 
moterų suvažiavimą su $5 ir 
paau kavom Lietuvos Komu
nistų Partijai $5. Tai reiškia 

į LLD praeitą susirinkimą išau- 
1 kavom $10. Mes niekuomet 
! nelaikom pinigų banke. Jei 
Į kiek padarom, tai kur tik 
matom reikalą, tai ir paau
kaujant. Taip pat ir praeitą 
susirinkimą, kuris atsibuvo 7 
d. liepos, paaukavo Lietuvos 
politiniam kaliniam $5; Ispa
nijos kovotojams, kurie dabar 
randasi Francijoj, $5, ir Agi
tacijos Fondan $3. Tai iš viso ; 
7 d. liepos išaukavom $13.

Rugs. 4 dieną atsibuvo ir 
LDS kp. susirinkimas. Nieko 
taip svarbaus netarta, tik skai 

' tytas atsišaukimas nuo Liet. 
Meno Sąjungos. Atsišaukimas 

1 priimtas ir paaukavom $2.

Tai reiškia, kad 4 dieną per 
abi kuopas išaukavom $12.

Rengiamas piknikas spau
dos naudai atsibus 20 dieną 
rugpjūčio pas draugus Gegu
tes, 384—105 Ave., Oakland, 
Calif. Gerbiami mūsų drau
gai ir pritarėjai, malonėkit 
skaitlingai atslankyti ir pa
remti tą mūsų svarbų darbą. 
Jvertinkim mūsų spaudą, nes 
tai mūsų geriausias ginklas. 
Ką mes šiandie darytum be 
laikraščiu arba be knygų ? O 
dabartiniu laiku, ypač vasarą, 
laikraščiams yra labai sunku 
verstis. Todėl malonėkite pa
remti, kiek galėdami.

Kalbėjaus su pikniko komi
tetu, sakė, kad šis piknikas 
bus įdomesnis už visus kitus 
praėjusius. Nežinau tikrai kas 
tokio bus įdomaus. Jie man to 
nepasakė. Jie sakė, kad turim 
atsilankyt ir tik tada pamaty
sim. Todėl, nepraleiskit pro
gos, pasižymėkite dieną ir 
vietą. Taipgi bus ir muzika ir 
skaniu užkandžiu.

A. B.

Wilkes-Barre, Pa. šimtus milionų dolerių, nepai
sydamos darbininkų gyvubių 
ir sužeidimų.

MUSSOLINIS REMIA PO
PIEŽIAUS PLANĄ DĖ

LEI DANZIGO
Roma. — Mussolinis už

gynė popiežiaus planą su
šaukt Anglijos, Franci jos, 
Vokietijos, Italijos ir Len
kijos konferenciją spręst 
Danzigo klausimą (kas tik- 
r ūmoj r e i š k ia prijungt 
Danzigą prie Vokietijos).

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

Visko po biskį iš mūsų miesto
Mainų darbai šioje apylin

kėje vis da nesitaiso. Dirba 
pusę laiko. Mainieriai turi 
vilties, kad orui .atvėsus, pra
dės geriau dirbti.

Mainos, kurios vėlesniu lai
ku buvo uždarytos, dabar, 
kalbama, pradės dirbt, bet 
jau su numušta mokesčia. 
Kompanijos agentai eina per 
mainierių stubas su peticijo
mis, kad mainieriai pasirašytų 
ant dabartinio jų siūlomo 
“praiso”, tai dirbs. O kad ne, 
tai laikys mainas uždarytas. 
Unijos viršininkai šiame dis- 
trikte nekreipia atydos kas 
darosi kai kuriuose lokaluose.

*  — ■ ■

Šiame mieste šiomis dieno
mis ir vėl buvo iškilęs didelis 
gaisras. Smarkiai apdegė ke
lios didžiosios krautuvės. Pa
kol gaisras buvo nugalėtas, 
daugiau pustuzinio ugniagesių 
atsidūrė ligoninėse. Vieni pri- 
troško, kiti likosi sužeisti ki
taip. Daug merginų neteko 
darbo, kurios ten dirbo.

Pagal apskaičiavimą unijos 
laikraštuko “Anthracite Tri- 
District News”, bėgyje 30 me
tų buvo užmušta unijinėse ka
syklose 69,000 angliakasių, ir 
tuom pačiu sykiu likosi su
žeista daugiau kaip 3,400,- 
000. O kur da tos kasyklos, 
kuriose nebuvo unijos per il
gus metus? O tokių nelaimių 
daug ir ten buvo. Tai baisi 
armija užmuštų ir sužeistų. 
Anglių kompanijos prisisėmę

DAUGIAUSIA ALGŲ
N. Y. Miesto biznyje yra Consolidated Edisono

*77,000,000 Į METUS
(98.28% TENKA EILINIAMS ŽMONĖMS)

Po ilgai sausrai ir mūsų 
apylinkę aplankė lietus, ke
letą sykių gerai palijo. Dabar 
vėl viskas pradeda žaliuot. 
Atrodo kaip pradžia pavasa
rio. Ta sausra viską išdegino 
plačioje apylinkėje, šis lietus 
čia pasirodė daug per vėlai.

Šio rudenio rinkimai valdi
ninkų į apskričio ofisus, taipo
gi į miesto urėdus jau artina
si. Šios apylinkės lietuviai tu
rėtų pradėt darbuotis už tin
kamus žmones į tokias vietas. 
Yra tokių, kurie kandidatuoja 
į valdvietes. Jie nieko gero 
neduos darbininkams. Todėl 
dabar laikas pasisakyti už tin
kamus žmones, kad paskui 
nereikėtų gailėtis.

Šioje apylinkėje pradėjo 
platintis labai netikusi liga 
“spinal meningitis.” Daug su
sirgimų yra, taipogi ir minu
sių jau yra. Dabar daugelyje 
mainų mainierius egzaminuo
ja daktarai, nes pasirodė su- 
šitgimų ir tarpe mainierių. 
Dėl šios ligos daug jaunimo 
kenčia, mieste visos maudy
klės uždarytos.

Plikis.

PALANGA

160 Užsieniečių Praleidžia 
Vasarą Palangoje

Palangos vasarvietės vasa
rotojų registratūros duomeni
mis, nuo gegužės mėn. 1 d. iki 
liepos 27 d. užsiregistravo 159 
užsieniečiai: iš Latvijos, Esti-

c

“—ir tai puiki įstaiga dirbti joje,” sako Bill Jones, tipiškas darbininkas...
STAI KOD1BL ••

“Visų pirma, tai 
pastovus darbas.

“Vidutinis darbininkas šios Sy- 
stemos Kompanijų turėjo dar
bą ir algą-—per visą depresiją — 
per dvyliką metų. Tryliką tūk
stančių mūsų esame čia išbuvę 
dešimt iki penkiolikos metų. 
Kiti 6000 mūsų penkiolika iki 
dvidešimt, metų. Kokie 20(X) 
mūsų esame tikri seniai; esame 
ištarnavę virš dvidešimt pen
kerius metus!”

I________________ —

“Trumpesnė savaitė, bet daugiau algos. Seniau 
’29 m. mes dirbome 48 valandas savaitėj ir 
vidutiniai gavome po $31.58 už tai. Pernai mes 
vidutiniai gavome $36.89 tik už 40 valandų sa
vaitę, įskaitant pusantro sykio tiek už viršlai
kius. Mūsų alga buvo 60 nuošimčių daugiau 
negu vidutinė alga kitose pramonėse šalyje.”

“Dviejų savaičių apmokamos vakacijos, jei mes 
esamo reguliariai išdirbę nuo praeitų metų Rugs. 
Mum apmokama, kada atliekame (Įžiūrės parei
gų (teisme). Mano brolėnas Eddie yra laimingas 
berniukas, nors- jis mankštinasi karinio lavini
mosi stovykloj ir Consolidated Edison duoda jam 
2-jų savaičių vakacijas su alga, ir dar dvicjtj 
savaičių algų už lavinimosi laikotarpį.”

“Mes dovanai gaunam mcdikalį aptarnavimų 
nuo 200 skyr. Dar yra Savitarpio Pagalbos 
Draugija—kur kompanija ir darbininkai yra 
lygūs partneriai. Ji padeda užmokėt gydytojų 
lėšas, kada sergame. Naravistam mano Džimiui 
kų tik buvo išpjautas appendikas . . . Savitarpio 
Pagelba už viską apmokėjo.”

jos, Vokietijos, Lenkijos, Suo
mijos, Švedijos, Vengrijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Angli
jos, Italijos, Palestinos ir

Amerikos. Viso iš 13 valsty
bių piliečių, kurių šiomis die
nomis geroka dalis jau iš
vyksta.

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, kurių pildys:

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Lyros Choras iš Baltimore, Md.

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. 
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Prakalbą sakys R. Mizara
Diernaščio “Laisvės” Redaktorius

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

svečių iš kitų miestų.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS

Savininkai
Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 

Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
ilinko, arti Corona entrance į fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1U
GRAŽUS PA VILIOKAS

“Jei mes sergame, mes gauname mokesnį pa
gal mūsų tarnybos ilgį — vienos savaitės algų 
už kiekvienus metus. O jei mes ilgiau serga
me. tai Mutual Aid moka mums pašalpų ligoj 
iki 26 savaičių to. Žiūrėkite į šį paveikslų 
kompanijos Green Mountain Ežero Karmų, kur 
darbininkai gauna mcdikalj aptarnavimų, sau
lės šviesų, gerų maistų ir poilsį kol sustiprė
ja ir tai kaštuoja man tiktai $1 per dienų!“

“Si' kompanija padeda man apsimokėt gyvybės 
apdraudų. Pernai, pavyzdžiui, jie nukirto $1.50 
nuo kiekvieno dolerio, kiek man apdrauda kaš
tavo. Tai mano $2.000 apdrauda lėšuoja tik 
19c per savaitę. Taigi tik $9.88 per metus mano 
šeimynai apsaugot . . . Mes taip pat turime 
naudų iš pensijų plano, kai pasiekiame pasi
traukimo amžitj arba negalime toliau dirbti. 
Beje, mūsų namas buvo nupirktas pinigais, pa
skolintais mūsų lomos Edison Taupymo ir Pa
skolų Sąjungos.”

Pasaulinėj Parodoj, kur jau virš trijų milionų svečių matė Consolidated Edison’s garsų
jį reginį, “Šviesos Miestų,” taip pat mato kitus dalykus, kurie sudaro "raportų Kostu-

“Mūsų yra bent 150,000! Jeigu jūs skaitote po keturis žmones šei
mynai, tai reiškia, jog 150,000 žmonių gyvena iš Consolidated Edi
son. Tai būtų miestas tokio dydžio, kaip Bridgeport, Conn. Mes 
1938 m. viso išmokėjome $77,000,000 algų vien tik New Yorko 
Mieste—$83,000,000, jeigu priskaitote Westchester). Aštuoniasdešimt 
trys milionai dolerių! Mėsininkas, kei>ėjas, namų savininkas, gro- 
serninkas—visi gavo sau dalį. Tai krūva pinigų veikianti šioje ben
druomenėje.”

Kadangi 
turi būt

jūsų aptarnavimas elektra, gesu ir garu 
nuolatinis... kadangi tiek daug priklauso 

nuo darbininko patyrimo ir ištikimybės.. .tai Consol
idated Edison turi laikytis apšvietos darbo politikos.

m t w . r « # k . $ aut e h >

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus 

y"°^18 STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.
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Cleveland, Ohio
Iš Lyros Choro

Lyras jau ir vėl griebiasi 
prie darbo. Rugpjūčio-August 
18 dieną pradėsim vėl prakti
kas laikyti, mokintis naujų 
dainų ir linksminti clevelan- 
diečius su dainomis ir paren
gimais.

Mes, Lyros Choras, kvie
čiam visus senus narius, kurie 
lankė chorą pirmiau, ateiti ir 
atsivesti naujų narių, nors po 
vieną. Tai tas mums padidin
tų chorą ii' būtų galima daug 
daugiau kas nuveikti su di
desniu choru, negu su mažu. 
Nors choras paskutiniu sykiu 
turėjo apie 45 narius, bet dar 
to nėra užtektinai.

Jūs tėvai ir motinos, kurie 
turite jaunuolių, pakalbinki
te juos rašytis prie choro. Jei
gu jūsų jaunuoliai nedrysta 
ateiti, matykite kurį nors cho
ro narį. Mes jums padėsim 
pakalbinti ir atsivėsini prie 
choro. Lyros Choro praktikos 
prasidės pėtnyčioj, rugpj. 18, 
lietuvių darbininkų svetainė
je, 920 E. 79th St., 8 vai. va
kare.

Lyros Piknikas

Ot, tai kas nors nepapras
to! Lyros Choro piknikai ir 
parengimai esti dideli ir gra
žūs, ne tik iš Clevelando, bet 
ir iš apylinkės miestelių at
vyksta draugų į mūsų paren
gimus. Ir visi esti patenkinti. 
Tad Lyros Choras rengia di
delį pikniką uždarymui pikni
kų sezono. Piknikas įvyks 
rugsėjo (September) 3 dieną, 
prieš “Labor Day’’. Piknikas 
prasidės nuo ryto ir tęsis iki 
kitam rytui. O panedėlį dirbti 
nereiks, nes šventė tai galėsi
te linksmintis per visą naktį. 
Šokiams grieš nepaprasta, 6 
kavalkų orchestra, kuri grieš 
lietuviškus ir angliškus šokius. 
Rus visokių gėrimų ir laimė
tojai gaus dovanas.

Tad nepamirškite tos die
nos. Piknikas bus pas M ach li
tą, prie Green Rd.

Casper.

So. Boston, Mass.

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

Am. L. Kongreso, Bostono 
Apskričio, Pikniko Darbuoto

jų Domesiui
Mūsų general is pikniko 

gaspadorius pranešė, kad 
Maynardo Vose Pavilion pa
imtas dėl mūsų pikniko ne- 
dėldieniui, rugsėjo 3 dienai, 
nes Vose Pavilion atgavo sa
vo senąsias teises. Kadangi 
mūsų įžangos tikietai, pagal 
praeitų metų nutarimą, buvo 
iš anksto atspausdinti dėl 4 
dienos rugsėjo, tai čia ir įvyk
sta Įsidomėtinas tikietų pla
tintojams pasikeitimas, bū
tent: vietoj kad piknikas į- 
vyktų pirmadienį, rugsėjo 4 
dieną, tai įvyksta nedėldienį, 
3 dieną rugsėjo.

Konferencija paskyrė tikie
tų platintojams tris dovanas: 
Daugiausia tikietų pardavusi 
ypata gaus pirmą dovaną$10, 
antra dovana $5, trečia dova
na $2.50.

Piknikui jau yra pasamdy- 
' ta visiems gerai žinoma Lon- 
' gin Buinio Cavaliers Orkes- 
I tra.

Kalbėtojais yra kviečiami: 
svečias, “Lietuvos žinių” ben- 

l dradarbis, J. Jurginis ir Broo- 
, klyno jaunuolis Michelsonas. 
Dėl kitų pikniko žinių tėmy- 
kite garsinimus “Laisvėje”, 
“Keleivyje” ir radio progra
mose Kubiliūno ir Minkaus.

Prie įžangos tikietų $150 
dovanų gaus atvažiavusieji į ■ 
pikniką tie, kurie bus laimin
gi. Bet tikietų platintojam 
premijas gaus tie, kurie dau
giausia pasidarbuos ir dau
giausia tikietų parduos. Ot, 
va, Atholo drg. Daubaras, kur 
randasi tik du ir pusė progre
syviai, paėmė visą seriją tikie
tų ir jis tikrai visus parduos. 
Fitchburge, kur yra biskį dau
giau progresyvių žmonių, pa
ėmė 5 serijas. Didesnės kolo
nijos gavo po 10, 20 ir dau
giau serijų, o South Bostonas 
net visą 100. Bet So. bostonie
čiai turi atminti vieną dalyką, 
kad serijos pačios savaimi ne- 
nusikraustis pas žmones, jas 
reikia parduoti. O kad neap- 
laikyti sarmatą nuo mažesnių 
kolonijų, kad mažesnės didįjį 
So. Bostoną nesukirstų, tai 
jūs turite, vietoj ant marių 
kranto pilvus ištempę prieš

saulę kaitintis, rankoves pasi
raitojus biskį pasispausti ir tą 
100 serijų zovaclo pas žmones 
nuvyti.

Kadangi šiemet visi pikni
kai turi daug kompeticijos, tai 
ir šis be kompeticijos neap- 
seis. O kad kompeticijoj išei
ti laimėtojais, tai reikalinga 
sunkiau dirbti. Mūsų tikslas 
ir siekiai yra prakalnūs, su 
mumis yra minios, tik mes 
dirbkim ir anksčiau ar vėliau 
mes savo tikslą atsieksimi.

Laiko iki pikniko nebepor- 
daugiausia liko, tad visi neati
dėliojant į darbą.

Sekr. S. Zavis.

Mažiau Algos Ištekėjusiam 
Mokytojom New Jersey
Trenton, N. J. — Moky

tojoms, gaunančioms pradi
nėse mokyklose New Jersey 
tik po $1,200 iki $l,5t)0 per 
metus, buvo pridedama po 
25 dolerius kas metai. Bet 
paskutiniu laiku tūluose 
miesteliuose toj valstijoj ta
po nukirsti tokie priedai iš
tekę j tįsiom mokytojom.

Kai kurios ištekėjusios 
mokytojos, todėl, kreipėsi į 
valstijos švietimo komisio- 
nierių, reikalaudamos lygy
bės su pavienėmis mokyto
jomis.
atmetė jų reikalavimą.

tarti. Šiuos metus keturių kolonijų: 
Lawrence, Lowell, Nashua ir Ha
verhill, ALDLD kuopų metinis pik
nikas yra nutarta rengti rugsėjo 
(Sept.) 24 d. Haverhillio Lietuvių 
Parke. Ir mūsų kp. paskirta priren
gti viską, kas tik bus reikalinga dėl 
pikniko. Tad mes susirinkime turė
sime išdirbti planus, kad busiantis 
piknikas išeitų šimtu nuošimčių sėk
mingu. — Kuopos ižd. A. P. Dam
brauskas. (190-192)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Reikalai.

Ateinantį ketvirtadienį, 17 d. 
rugpjūčio, įvyks vietinių organizaci
jų, “Laisvės” skaitytojų ir mūsų 
simpatikų visuotinas svarbus susi
rinkimas dėlei “Laisves” pikniko rei
kalų. Kiekvieną metą, draugės ir 
draugai, padėjot surengti sėkmingai 
pikniką. Dalis draugų ir draugių per 
ištisus metus nedalyvauja svarbiam 
darbininkiškam judėjime, tad jūsų 
pareiga nors pagelbėti prie šio dides
nio parengimo. Mums reikalinga prie 
stalų subudavojimo darbininkų; 
mums reikia daug darbininkų prie 
pikniko. Būtinai ateikit ant šio su
sirinkimo pasitarti, susitarti ir pa
gelbėti pirm pikniko prirengimo. Su
sirinkimas įvyks 735 Fairmount 
Avė., 8 vai. vak. — Veik Kom. Val
dyba. (190-192)

pageidaujama, kad rankdarbius at- 
neštumėt į šį susirinkimą, o komisija 
sužymės, priims ir priduos suvažia- | 
vimui.
me, dalyvaukite.
ir LDS 25 kp. Komisija.

(190-191)
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i. Dar kartą širdingai kviečia- j • 
dalyvaukite. — LLD 72 kuopos •

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas į 

įvyks 16 d. rugpj. (August), L. D. P. j 
Kliube, 408 Court St. Visi nariai i 
malonėkite atsilankyti į šį susirinki-1 
mą, nes turime svarbių dalykų ap
tarimui. Yra svarbių laiškų; iš cen
tro nominacijų blankos ii’ šaukimas 
Lietuvių Moterų Kongreso. Visos ir 
visi būkite laiku. — Sekr. P. 
kus. (190-191)

Jį VIENATINIS LIETUVIŠKAS
' KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkasc? oavimnKas

Muzika ir Floor Show kiekvieną

Poš-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. Moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 17 
d. rugpj., 8 vai. vakare pas Gluoks- 
nienę, 1256 Diamond Avė. Visos na
res malonėkite atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes turime svarbių dalykų 
aptarimui. — Sekr. (190-192)

penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

Bet komisionierius

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAVERHILL, MASS.

ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį,- rugp. (Aug.) 15 d., 
7:30 vai. vak., L. P. G. Kliubo kam
baryje, 324 River St. Visi kuopos 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
turėsime daugelį svarbių reikalų ap-

GREAT NECK, N. Y. 
Moterų Atydai.

Great Nccko ir apylinkės moterų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 16 d. 
rugpjūčio, 8 v. vakaro, J. A. Kasmo- 
čių svetainėj, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Šis susirinkimas 
yra šaukiamas, kad susipažinus su 
moterų visuotinu suvažiavimu ir jo 
svarba. Taip pat bus paaiškinta kas 
link rankdarbių, kurie puoš suvažia
vimą. Dalyvaukite visos ir kitas 
paraginkite, nes laikas trumpas. Yra

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

57} Milton Avenue
AMSTERDAM, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shaiinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

■- Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

V2PW
SALE
^TTEXN-XETIilHG FROM ACTITf 

1847ROGERS BROS. 
*“UICA J FINEST SILVStPLATI 

« «

Tel. Virginia 7-4499
Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone 

EVergreen 4-6485
Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Albumas Jau Gatavas
New Yorko Pasaulines 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 savo namų 
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių 
tį galite 
stamps, 
mais.

knygy-

mokes- 
postalprisiųsti pašto ženkleliais (USA) 

Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky-

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

•> y

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

S
 Chroniškos Ligos Gydomos 

KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mftš- 
LAŽARNftS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės i Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovj be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Splnduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS

(Praktikuojąs jau
27 Metus)

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

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
Open Stock Price $58.69

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumąs 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
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. ptf antrašu: 

20G WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

T I Vapor Room,
\ 1 Room, Large

yk 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. in. for gents

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

I

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyrų Siūtų, Lengvų ir Žieminių Paltų

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

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

ir audimai

Siūtai

Siūtai

Siūtai

ar 0verkautai vertės $22.50, dabar. .

ar O verkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50

$18.50
Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
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, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stags Slreet Brooldm N. Y.
SKELBKI'rr.s UZATsVĖJĖ"’~
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LAIKAS UŽSISAKYT 
BUŠE VIETĄ

Philadelphiečių rengiamas 
“Laisvės” piknikas jau tik už 
pustrečios savaitės. Važiuo-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Įkaitino “Lepkės” 
Finansuotojus

Dvi korporacijos ir penki at
skiri asmenys įkaitinti Federa-; 
lės Grand Jury pereitą pirma
dienį už suokalbį finansuot be
sislapstantį Louis (Lepke) Bu-, 
chalter ir jo buvusį partnerį, 
(sandarbininką). Jie susitarę 
Lepkei pristatyt po $500 į sa-| 
vaitę, kaipo dailininkams tų fir. ■ 
mų. Tokiu būdu “Lepkei” ir jo 
bendrui buvę išmokėta mažiau
sia $50,000.

Lepkė dabar yra po visą šalį 
jieškomas ir už jo pristatymą 
gyvo ar negyvo pasiūlyta atly- ■ 
gint $25,000.

“Lepkė” ir jo sėbras Jacob' 
(Gurrah) Shapiro, kaltinami 
miliono dolerių į metus rakete 
drabužių industrijoj. Jiedu abu i 
buvo įkaitinti dar 1937 metais, į 
bet paleisti po lengvutėmis kau-i 
cijomis (imant atydon jų prasi-i 
kaitimų dydį), $10,000 kiekvie-Į 
nas; jiedu pasislėpė. Shapiro 
pasidavė pereitą pavasarį ir yra; 
įkalintas. Manoma, kad jisai 
suteiks daug informacijų apie 
patį “Lepkę” ir jo sėbrus.

Kaltinami “Lepkės” finan
savime yra Raleigh Manufac
turing Co., Baltimorėj, ir Ra
leigh Korporacija, New Yorke. 
Jos abi turi bendrus ryšius.

Sakoma, kad James J. Hines, 
buvęs Tamanės vadas, ir jo ad
vokatas Joseph N. Shalleck bū
sią pašaukti liudyt “džiūrei.” 
Hines bėgiu savo bylos, kurioj 
jis buvo nuteistas už buvimą 
Dutch Schultzo gengei politiniu 
“fikseriu,” kartą prisipažino 
pažįstąs Joe Adonis, Brooklyno 
raketierių ir “Lepkės” sėbrą, 
kuris, kaip ir “Lepkė,” slapsto
si.

Pieno Farmeriai Skelbia Streiką; 
CIO Unijos Duos Pilną Paramą

Pirmadienį įvykusiame pieno 
farmerių ir CIO unijų pasitari
me, farmeriai nusprendė už- 
streikuot pieno trustus prade
dant su rugpjūčio 15-ta.

Ten pat dalyvavę žymiųjų 
unijų atstovai pažadėjo pilniau
sią paramą farmeriams. Unijų 
atstovų pasitarimą sušaukė 
Allen Haywood, šios valstijos 
CIO unijų prezidentas. Daly
vavusieji atstovavo 700,000 
narių. Imant atydon jų šei
mas, unijos pastato didelę pajė-l 
gą užpakalyje 15,000 farmerių 
aukštutinėj dalyje N. Yorko 
valstijos ir dalyje Pennsylvani- 
jos.

Farmeriams vadovauja Dairy 
Farmers Unija. Jos prezidentas 
Archie Wright iš Ogdensburg 
tikrino majorui LaGuardijai ir

kitiems miesto ir valstijos virši
ninkams, kad farmeriai dės pa
stangas ligonbučius ir kitas vi
suomenės įstaigas aprūpint pie
nu.

Farmeriai reikalauja $2.35 už 
šimtasvorį, apie 5 centus už 
kvortą. Svarbiausia, kad jie no
ri pakėlimą kainų1 gaut iš trus- 
tų, ne iš pieno vartotojų, taipgi

i reikalauja pertvar.kyt kai ku
rias prekybos taisykles.

Pasitarimuose temytoju daly
vavo ir Darbo Partijos atstovas 
George Marlin. Pasiųsta tele
gramos prezidentui Rooseveltui, 
gubernatoriui Lehmanui, žem
dirbystės sekretoriui Wallace, 
ir valstijos žemdirbystės komi- 
sionieriui Noyes prašant pagel
bėt farmeriams atsiekt “priim
tinus ir teisėtus reikalavimus.”

Prasidėjo AF of L 
Konvencija

Antradienį prasidėjo visos 
New Yorko valstijos A F of L 
Unijų 76-ta metinė konvenci
ja viešbutyje Commodore, N. 
Y. Prieš prasidėsiant bendrai 
konvencijai, įvairios unijos at
laikė savo atskirus posėdžius 
ir priėmė rezoliucijas.

Pradžios sesijoms kalbėto
jais buvo numatyta majoras 
LaGuardia, senatorius Robert 
F. Wagner, industrijos komi- 
sionierė Frieda S. Miller, pro
kuroras John J. Bennett, Jr.,

siantieji prašomi iš anksto 
užsisakyt vietas busuose, ku
rie išeis iš visų svarbesniųjų 
Brooklyno centrų. Kaina 
$1.75 i abi puses. Piknikas 
bus rugsėjo 3 d.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR RICH

MOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 16 d. rugpjūčio, 8 vai. 

vakare, Bazelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
ALDLD 185 kp. mėnesinis susirinki
mas. Kurie tik galite, pasistengki- 
te atsilankyti, nes turime svarbių 
dalykų. Reikės ruoštis j "Laisvės” 
pikniką j Philadelphiją, nes busas 
jau paimtas. V. Paukštys.

(190-1)

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 elevelterlo stoties

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

------------------ r -i
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Prašome Nakvynių Parodos Žinios

AF of L. valstijinis prezidentas 
George Meany ir visos AF of L 
prezidentas William Green.

Amerikos Architektai
Sovietų Pavilijone

Sovietų Pavilione Pasaulio 
Parodoj pereitą pirmadienį lan
kėsi virš šimtas vadovaujančių 
Amerikos architektų. Karo S. 
Alabian, žymus Sovietų Sąjun-

Tel.jphone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

£ 
£ 
£

£

I

£
£

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

, 492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

' A

Pradėjo Tyrinėti BMT 
Nelaimės Priežastį

Policija ir BMT kompanijos 
viršininkai pradėjo tyrimą, 
dėlko įvyko nelaimė, kurioj 
21 asmuo sužeista pereitą 
sekmadienį prie Coney Island 
aukštutinės linijos Ocean 
Parkway stoties.

Aiškinta, kad nelaimė įvy
kus dėl sugedusio “svičiaus,” 
bet dar neaišku, kas ir kaip 
galėję atsitikt, kad “svičius” 
praleido pirmojo vagono pir
mus ratus, o paliko paskuti
nius ratus ir kitus vagonus 
ant kitų bėgių.

Vėl Apnuodijimas Maistu
Ketvirta maistu apsinuodi

jimo epidemija bėgiu astuo
nių savaičių ištiko pereitą 
penktadienį ir šeštadienį, šį 
kartą Willard Parker ligoni
nėj. Susirgo 80 daktarų ir 
slaugių bei ligonių. Manoma, 
kad piene buvus susirgimo , 
priežastis.

Seniau buvo du toki susir
gimai Mount Sinai ligoninėj ir 
vienas Presbyterian ligoninėj.

Slovakijos Naziai Išdaužė 
Tris Žydų Bažnyčias

Bratislava, Slovakija. — 
Fašistai įsibriovė i tris žy
dų bažnyčias, viską viduj 
išdaužė, išlaužė ir ką galė
jo išplėšė. Paskui išnešė 
įvairius pamaldų daiktus į 
gatves ir sudegino.

Per tuos pogromus fašis
tą! kruvinai sumušė daugelį 
žydų ir paliko juos išdrabs
tytus ant gatvių.

Nusiminęs dėl nepavykusio 
biznio, .kriaučius Ab. Weiss 
pasikorė užpakalyje savo ša- 
pos, 112 E. 114th St., N. Y.

Atstovės į Lietuvių Moterų : 
Seimą suvažiuos iš tolimiau- j 
siu Amerikos kolonijų, iš Ka
nados ir net iš Lietuvos. Tikė
tina, kad bus virš septynias
dešimt atstovių. Kadangi sei
mas prasidės 6 d. rugsėjo ir 
tęsis iki 9 d., tad yra reika
linga nakvynių, žinoma, ne- 
kurios atstovės atvažiuos pas 
gamines arba draugus, bet 
bus didžiuma tokių, kurios ne
turės čia giminių nei draugų. 
Toms atstovėms vietinis komi
tetas turės parūpinti nakvy
nes.

Todėl ir atsikreipiame pas 
vietines drauges ir draugus, 
jei kas galite priimti vieną ar 
daugiau atstovių apsinakvoti 
laike seimo, tad nuoširdžiai 
prašom pranešti Seimo Komi
teto narėms arba Nakvynių 
Parūpinimo Komisijai:

A. Depsienei, 
256 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
A. Visockienei, 
180 Hooper St.,

Apt. 35. 
Brooklyn, N. Y.

Nelaimė Tunelyje Sutruk
dė Važiuotę

Susidūrus trim trokams 
Holland Tunelyj pereito pir
madienio rytą sulaikyta va
žiuoto virš valandą laiko, 
šimtai motoristų turėjo jieš- 
kot kitų kelių pasiekt New 
Yorką. šis buvęs ilgiausis su
trukdymas nuo tunelio atida
rymo 1927 metais.

Pirmadienį buvo unijistų 
diena, parodą aplankė čion 
posėdžiaujantieji AF of L uni
jų delegatai. Sakoma, kad jų 
dalyvavo 1,800, didžiausia iki 
šiol buvusi delegacija.

Parodon įžanga šeštadie
niais dabar tik 50 centų. Ki
toms dienoms įžangos nežada
ma nupigint iki pabaigos se
zono.

Lankytojų per visą buvusį 
Parodos laikotarpį iki 8-tos 
valandos pirmadienio vakaro 
buvo 19,322,660.

gos architektas, supažindino 
juos su Sovietų architektūra.

Pažmonį ir diskusijas apie 
Sovietų architektūrą surengė 
American-Russian Institutas, 
pirmininkaujant Stephen S. 
Vorhees, vyriausiam Pasaulio 
Parodos architektui.

Alabian nurodė, .kad prieš re
voliuciją jo krašte buvo tik 
šimtai architektų ir nei vienos 
moters toj profesijoj, o dabar 
architektų turima tūkstančiai ir 
tarp jų yra šimtai moterų.

(g----------------------------------------------m

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

£
REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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“DAILY WORKERIO” 
VAJUS

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” pradėjo 
vajų sukelt $100,000 finansinės 
paramos, kuri bus labai reika
linga nušviest torių kongresma- 
nų šelmystėms kongrese, iškelt 
ir numaskuot Municho ir pa
našioms išdavystėms, geriausia 
pasitarnaut demokratijai ir 
progresui ateinančiuose rinki
muose.

Newyorkiečiams (visam dis- 
triktui) to vajaus kvota yra 
$85,000.

TIRIA POLICISTO MIRTĮ

John Harlan Amen, kuris 
tyrinėja politines suktybes 
Brooklyne, sako, kad jam at
rodo įtartinomis aplinkybės, 
kuriose mirė buvęs policijos 
leitenantas James McCarthy. 
Jis mirė už kelių dienų po su
teikimo prokurorui tam tikrų 
davinių apie Geoghano vestą 
aborcijų bylą.

Lankėsi “Laisvėje”
----------y———

Šiomis dienomis vieši Ėroo- 
klyne Alfreda Raymond (Pe- 
čiukauskaitė) iš Minersville, 
Pa. Jinai apsistojus pas L. Ka
valiauskaitę. Lankėsi “Laisvės” 
įstaigoj, aplankys Pasaulio Pa
rodą ir už savaitės grįš namo.

Pirmadienį lankėsi draugas 
Geo. Krance su dukterim Milda 
iš. Bridgewater, Mass. Apsisto
ję buvo pas draugus A. Balčiū
nus, ant Chauncey St.

Draugas Krance buvo nenu
ilstantis “Laisvės” ir viso pa
žangiojo judėjimo darbuotojas 
ir rėmėjas per ilgus metus. Da
bar jau antri metai jį kankina 
liga, liūdesys dėl žmonos mir
ties ir kitos nesveikatos-nelai- 
mės šeimoj. Nemažu smūgiu 
jam buvo ir draugo Ig. Kalve
lio sunki liga. Jiedu visuomet 
buvo artimiausi sandarbininkai 
tenykštėj veikloj. Liūdi jis ir 
dėlto, kad jo laukia darbai ju
dėjimo labui, o jo spėkos nesi
skubina grįžt. Ljnkimę draugui 
ištvermės nugalėt sunkią, įky
rią ligą, kaip nekartą nugalėda
vo dideles sunkenybes budavo- 
damas judėjimą.

Draugas Krance išvyko atgal 
pirmadienį, o d. Milda likosi 
čionai tūlam laikui.

Betty Sasnauskaitė, chica- 
gietė, atvyko pereitą sekmadie
nį specialiams kursams plaukų 
dabinimo srityje. Jinai baigė 
tam mokslą Chicagoje, tačiau, 
norinti įgyti dar platesnį žino
jimą ir newyorkietiškos prak
tikos, kad visapusiškai būti pir
maeile dabintoja. Jaunuolė — 
Chicagoj gimus ir augus. Jos 
tėvas paeina iš Gankių kaimo, 
Baisogalos valsčiaus, o motina 
(Augustinavičiūtė) — nuo že
maičių Kalvarijos.

London, rugpj. 15. — Ža- 
ca atsilankyt pas Anglijos 
valdovus profesorius Kari 
J. Bruckhardt, Tautų Ly
gos komisionierius Danzi- 
gui. Suprantama, kad jis 
patars pripažint Danzigą 
Vokietijai.

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS Jr teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE Į konvertą popieriuj do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKI adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne. 
Ollllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||l|||||y|||||||^

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
,r biznieriam

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielahkus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Wnetf Gaminam valgius ir
T A turime Amerikos
IbIAJ Y išdirbimo ir iinpor-

tuotų degtinių, vl- 
8okių vynų ir gero 

lįiąiior# alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
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.

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 

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

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

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

Divonai-Uždangai-Linolijoš
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

•

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

>




