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Nusivylė.
Jie Laukė...
“Ar Aš Tau Ne Sakiau”.
Nori Svastikos.
Taikos, 0 Ne Karo.
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Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s vės” paramai 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

Sovietų Sąjungai pada
rius nepuolimo sutartį su
Vokietija, juodosios jėgos 
pradėjo šaukti gvoltą vi
suose pasaulio kampuose. 
Visas jų choras kaltina So
vietų Sąjungą “pasibučiavi
me” su nazių Vokietija.

Ko jie rėkia, plūstasi? 
Jie nusivylė. Nuo pat So
vietų Sąjungos įsikūrimo, 
jie niekino ją, pranašavo 
jai greitą galą, skaitė jos 
dienas. Jie per savo agen
tus (trockistus ir kt.) ban-
dė Sovietų Sąjungą silpnin
ti iš vidaus, kad vėliau, su 
page Iba išlaukinių jėgų 
(Vokietijos, Japonijos ir k.) 
galėjus Sovietų Sąjungą su
daužyti.

Jie laukė tos valandos...
Bet Sovietų Sąjunga ir 

jos vadovybė — Komunistų 
Partija—išmėžė imperialis
tinį brudą savo šalies vidu
je, sustiprino apsigynimo 
jėgas, ir milžino žingsniais 
žengia pirmyn! Ar gi tai ne 
skandalas?!... Viso pasau
lio imperialistų ir jų paka
likų mieliausios viltys žlu
go ! Riksmas... Rėkia visa 
buržuazinė spauda, o nuo 
jų nepasilieka ir lietuviški 
“diplomatai” — Grigtaitis, 
Vitaitis, Strazdas, Stilsonas 
ir kiti.

Tie lietuviški “diploma
tai” elgiasi lygiai kaip ana 
Kristė, mėgstanti siaust ir 
dainuot, “Ar aš tau ne sa
kiau”... '

“Mūsų pranašystė liko ti
krove! Mes sakėm, kad su- 
sikukuos rudasis fašizmas 
su r a u d o n u o ju bolševiz
mu!” ’— gieda lietuviškų 
geltonlapių choras. Jie, mat, 
manė, kad Sovietų Sąjunga 
lengvai bus išprovokuota į 
imperialistų rengiamą sker- 
dynę ir ten bus parblokšta. 
O tai būtų buvę jiems 
džiaugsmo, nes jų viltvs ir 
troškimai būtu įsikūniję. 
Bet dabar... vieton kruvi
nos puotos, Sov. Sąjunga 
daro nepuolimo sutartis, su- 
ardydama imperialistų jai 
ruoštas pinkles. Imperialis
tų diplomatija prisikirto, 
rėkia. Nervinasi ir mūsų 
“Kristės,” rodo liežuvį ir 
šaukia: “Ar aš tau ne sa
kiau!”. ..

Desperacijon įpuolę lie
tuviški reakciniai elementai 
šaukia, kad po Sovietų Są- 
jungos-Vokietijos nepuoli
mo sutarties pasirašymo, 
komunistai turėsią pakeis
ti savo emblemą — vieton 
kūjo ir pjautuvo esą jie tu
rėtų vartoti svastiką. Ko
munistams, žinoma, ne pa
slaptis, kad tiems mūsų 
“broliams” svastika labiau 
prie širdies, negu kūjis ir 
pjautuvas. Tačiaus, pas ko
munistus jų menamo paten
kinimo jie nesusilauks!

Karo liepsna Europoj jau 
užsiliepsnojo. Imperialisti
nės valstybės jau ima viena 
kitai už gerklių dėl kolonia- 
lės politikos, dėl grobių.

Sianki, Lenkija. — Vokie
čiai rengiasi užpult Lenkiją 
ir iš Slovakijos pusės.
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NAZIAI PASKANDINO ANGLIJOS LAIVA
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Rooseveltas Stengsis
I švengt Karo

Lenkijos Armija Įsi
veržė į Rytų Prūsus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pareiškė 
per radio, sekmadienio va
kare, kad jis stengsis išlai
kyt Jungtines Valstijas nuo 
įsivėlimo į Europos karą; 
bet jis sakė, kad “nesu pra
našas” to, kas atsitiks Eu
ropoj. Prezidentas priminė, 
jog Amerika tikrai yra pa
liečiama įvykiais Europoj. 
Nes “kiekvienas žodis per 
radio, kiekvienas per ma
rias plaukiant is laivas, 
kiekvienas mūšis atsiliepia 
į Amerikos ateitį... Ir jei
gu bet kur būna sulaužyta 
taika, tai ir visų kitų ša

ANGLIJA BLOKADUOJA VOKIETIJĄ
______  a-------------------------------------------

London. — Anglijos karo 
laivai užblokadavo Vokie
tijai išplaukimą į Šiaurės 
Jūrą. Anglų kariniai laivai 
taip pat blokaduoja įplau
kimą nazių laivam į Balti
jos Jūrą ir praplaukimą pro 
Gibraltarą (tarp Atlanto 
Vandenyno ir Viduržemio 
Jūros).

Griežtas Nazių Priešas — 
Angly Laivyno Ministeris 
London. — Anglijos karo 

laivyno ministerių tapo pa
skirtas Winston Churchill, 
griežtas Hitlerio priešas. 
Jis buvo Anglų laivyno mi- 
nisteriu ir praeitame pa
sauliniame kare.

Anthony Eden paskirtas 
Anglijos dominijų (pusiau 
-kolonijų)v .ministerių. Jis 
pirmiau buvo užsieniniu 
Anglijos ministerių, bet iš
stojo iš premjero Chamber- 
laino valdžios todėl, kad ta 
valdžia leido Mussoliniui 
užkariaut Ethiopiją.

NAZIŲ MINOS
Berlin. — Naziai prane

ša, kad jie x pridėję minų- 
sproginių į šiaurės Jūrą ir 

fį vandenis vakaruose nuo 
Danijos ir į šiaurvakarius 
nuo Holandijos. Vokiečių 
valdžia tikisi, kad tos mi
nos neleis Anglijos ir Fran
ci jos karo laivams prisiar
tint prie Vokietijos krantų.

Naziai taipgi minomis-po- 
vandeniniais sproginiais už- 
kirtę praplaukimą' Anglijos 
kariniams laivams pro Da
niją į Baltijos Jūrą. ’

Kaunas. — Lenkų sužeis
tas, staiga nusileido didelis 
Vokietijos bombinis orlai
vis Bartininkuose, pietinėj 
Lietuvoj.

lių taika atsiduria pavoju
je.”

Prez. Rooseveltas perser
gėjo amerikiečius nešnekėt 
tuščiagalviškai, kad ši šalis 
“siųs ar turi siųst” savo ar
mijas j Europos karo lau
kus.

Šiuo tarpu Jungtinių 
Valstijų vyriausybė ruošia 
pareiškimą, kad Amerika 
laikysis bepusiškai pagal 
kongreso išleistą neutralu
mo įstatymą. Rooseveltas, 
be kitko, priminė, jog dau
guma amerikiečių tiki evan- 
gelijoms, kurios priešingos 
karui.

Lenkai Bombarduoja 
Vokietijos Miestą

Berlin. x — Lenkai per 
sieną bombarduoja kanuolė- 
mis Schombergą, Beutheno 
priemiestį, Vokietijos pusė
je, Silezijos fronte. Bom- 
bardavimas tęsiasi nuo 
penktadienio.

Lenkai praardė krantų 
užtvankas Vislos upės prie 
Tczewo, arti Danzigo rube- 
žiaus, ir taip užliejo pla
čius apylinkės plotus. Bet 
vokiečiai sako, kad jie visiš
kai užvaldė Tczewą ir Dan- 
zigą.

Lenkai sunaikino tris til
tus, vieną prie Liessau ir du 
Vislos upės tiltus prie Tcze
wo. *

TURI BŪT IŠTAŠKYTAS 
“NAZIŲ MARAS”

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain, paskelbdamas karą 
prieš Vokietiją, užreiškė, 
jog visiškai negalima pasi
tikėt Hitlerio žodžiu, ir, jog 
per šį karą turės būt ištaš
kytas “nazių maras,” kuris 
nuolat gręsė Europos civili
zacijai.

X x

Anglai Nesuėmė Narių 
Didlaivio “Bremeno”

London. ■— Buvo paskli
dę girdai, būk vienas Angli
jos karinis laivas suėmęs 
didį Vokietijos keleivinį lai
vą “Bremeną,” begrįžtant 
jam iš Amerikos.

Anglijos vyriausybė sako, 
kad anglai nesuėmė to na
zių didlaivio “Bremeno.”

(“Bremeno” pastatymas 
ir įrengimas lėšavo 20 mi- 
lionų dolerių.)

LAIVU PLAUKE 1,400 ŽMONIŲ, TARP 
JU 314 AMERIKOS PILIEČIU

Laivo Žmonės Išgelbėti apart Ty, Kuriuos Tiesioginiai 
Užmušė Vokietijos Submarine Torpeda

LONDON, rugs. 4.—Vokietijos suhmarinas torpe- 
davo ir paskandino didelį Anglijos keleivinį laivą “Athe- 
nią” už 250 mylių į šiaurvakarius nuo Škotijos, šiuo lai
vu plauke 1,400 žmonių; tarp jų buvo 314 amerikonų, 
grįžtančių Į Jungtines Valstijas.

Kiti Anglų laivai išgelbėjo beveik visus skęstančios 
“Athenijos” keleivius ir įgulos narius, apart tų, kurie 
buvo tiesioginiai užmušti per nazių torpedos sprogimą. 
Pats laivas greitai nuskendo.

Puikiai Pavyko Dienraščio “Laisvės” 
Piknikas Philadelphijoje

Pereitą, sekmadienį “Lais
vės” naudai piknikas Phila- 
delphijoj pavyko visu šimtu 
procentų. Publikos buvo ne
paprastai daug. Oras taip
gi buvo labai gražus, tar
tum tyčia pritaikytas dar
bininkiškos sp'audos pikni
kui.

Visų pikniko dalyvių gal
vose ir pašnekesiuose skam
bėjo viena baisi tema: Ka
ras ir kuomi jis pasibaigs. 
Visi šį klausimą diskusavo 
ir nekantriai laukė žinių. O 
žinių jiems suteikė pati 
“Laisvė,” kuri buvo sekma
dienio ryte atspausdinta su 
pranešimu, kad Anglija ir 
Francija paskelbė karą Vo
kietijai. Vadinasi, “Lais
vės” skaitytojai buvo pilnai 
informuoti apie tuos liūd
nus ir šiurpulingus pasau
lio įvykius.

Aišku, .kad apie patį pik
niką parašys patys kores
pondentai, todėl čia smulk

Lenką Kariuomene Nu
vijo Nazius Atgal

VARŠAVA. — Lenkai su
daužė du didelius būrius 
Vokietijos tankų arti čens- 
takavos ir nukirto žemyn 
keturis nazių orlaivius.

Lenkų raiteliai sumušė 
vokiečius tarp Leszno ir 
Rawiczo, dviejų pasieninių 
Lenkijos miestelių, ir pervi- 
jo nazius atgal per sieną( į 
V o k i e t i j os pusę. Tiedu 
miesteliai buvo vokiečių už
imti per staigiai padalytą 
užpuolimą penktadienį. (

Chicago. —Amerikos Ko
munistų Partijos generalis 
sekretorius E. Browdet* at
sišaukė į amerikiečius remt 
prezidento Roosevelto tai
kos politiką ir Lenkiją prieš 
nazius.

menų neminėsime. Progra
mos išpildyme dalyvavo ke
turi chorai—Brooklyno Ai
das, Baltimore^ Lyra, Eli- 
zabetho Banga ir Philadel- 
phijos Lyra. Kalbėjo drau
gai M. Zaldokas ir A. Bim
ba. Piknike buvo plačiai 
renkami parašai už amnes
tiją Lietuvos politiniams 
kaliniams. Buvo parinkta 
ir aukų Lietuvos kovoto
jams.

Iš Brooklyno buvo septy
ni pilni busai žmonių ir dar 
daug pilnų automobilių. Šie
met brooklyniečiai geriau ir 
skaitlingiau pasirodė, kaip 
kada nors pirmiau.

“Laisvės” Redakcija ir 
A d m i n i s t r acija dėkinga 
Philadelphijos draugams ir 
organizacijoms už surengi
mą šio šaunaus pokilio ir 
visiems darbininkams, ku
rie taip sunkiai ir nuošir
džiai dirbo pačiam piknike.

64 Nazių Orlaiviai Žu
vę per Vieną Dieną
Berlin. — Naziai sako, 

kad jie iki šiol praradę tik 
21 lėktuvą kautynėse su 
lenkais. Bet naziai, girdi, 
sunaikinę “120” Lenkijos 
orlaivių.

e' Copenhagen, Danija. —Iš 
Varsa vos pranešama, jog 
lenkai per dieną nušovę 
žemyn 64 nazių lėktuvus.

L e n k ai dar tebevaldo 
Westerplattę, didelį ap
tvirtintą amunicijos sandė
lį Danzigo prieplaukoj, nors 
vokiečių kabo laivai ir lėk
tuvai be paliovos /bombar
duoją Westerplattę.

—VARŠAVA. — Nazių or
laiviai nuodingų dujų bom
bomis aptroškino ir apdegi
no šimtus Lenkijos gyven
tojų.

Varšava. — Pranešama, 
kad lenkai sumušė nazius, 
kurie mėgino atkirst lenkų 
kariuomenę Pomoržėj (“ko
ridoriuj”) su miestais Dan- 
zigu ir Gdynia. Lenkai 
prasilaužę per aptvirtintą 
vokiečių liniją ir nuviję juos 
penkias mylias už rube- 
žiaus, iki nazių geležinke
lio stoties Deutch-Eylau.

Lenkai. atgriebė nuo vo
kiečių Zbaszyną ir kelis ki
tus miestelius Rytinės Prū
sijos fronte.

Lenkijos raiteliai audrin
gai užpuolė vokiečius šiame 
fronte, prasimušė per rube-

KODĖL ITALIJA DAR VENGIA KARO
Vokiečiai Užėmė Čen

stakavą ir Radomą
Berlin. — Vokiečiai užė

mė Čenstakavą, 70 tūks
tančių gyventojų miestą, 
pramoniškoje srityje Aukš
tosios Silezijos, Lenkijoj.

Vokietijos armija perėjo 
per Wartos upę į rytus nuo 
Wielyn miesto, vakarinėje 
Lenkijoje.

Vokiečiai paėmę Berent 
miestelį, už 32 mylių į pie
tų vakarus nuo Danzigo.

Naziai sako, kad jie be
veik atkirtę Pomoržę (Len
kų Koridorių) nuo Lenki
jos. Lenkų armija iš to “be
veik atkirsto” ploto mėgino 
prasilaužti į pietus laukan 
į Lenkiją, bet naziai sulai
kę tuos lenkų bandymus.

Copenhagen, Danija, — 
Radio pranešimas iš Vada
vos pripažįstą, kad lenkai 
traukiasi atgal nuo vokiečių 
Aukštojoj Silezijoj.

Berlin, rugs. 4. — Naziai 
sako, kad jie jau užėmę Ra
domą, Lenkijos gubernijos 
miestą.

Amerikos Hitlerininkai Vėl 
Dergia Rooseveltą

Sellersville, Pa, — Dau
giau kąip 2,000 susirinkusių 
vokiečių nazių sveikino Fri- 
tzą Kuhną, Amerikos hitle
rininkų Bundo vadą, kada 
jis plūdo prezidento Roose
velto valdžią ir apšaukė 
prezidentą “žydu Rosenfel- 
du.”

Kuhn tvirtino, būk “Hit
leris ir Vokietija galf'su- 
pliekt visą pasaulį.” ,

Tokio. — Japonijos val
džia ketina būt bepusiška 
kas liečia Europos karą.

žiu ir įsiveržė į Rytų Prū
siją.

VARŠAVA, rugs. 4. — 
Lenkai giliau įsibriovė į 
Rytų Prūsiją; pasigrobė ke
lis nazių tankus ir suėmė į 
nelaisvę šimtus Vokietijos 
kareivių.

Kad Anglija ir Francija 
paskelbė karą prieš Vokie
tiją, tas faktas begaliniai 
pakėlė lenkų narsą. Jie 
kontr-atakuoja nazius, vi
siškai nepaisydami savo gy
vybės, su obalsiu, kad ne
gali būt didesnės garbės, 
kaip žūt kovoje už savo 
kraštą.

Roma. — Italijos valdžia 
pakartojo, kad jinai norin
ti pasilikt nuošaliai nuo ka
ro tarp Vokietijos, iš vienos 
pusės, ir Lenkijos, Anglijos 
ir Franci jos, iš antros pu
sės.

Priežastis tame, kad An
glijos ir Francijos kariuo
menė galėtų įsiveržt į šiau
rinę Italiją ir per ją nu- 
maršuot į frontą prieš Vo
kietiją.

Todėl Mussoliniui atrodo, 
kad Italijai sveikiau būsią, 
jeigu jis tik karo reikme
nimis rems Vokietiją, o for
maliai nedalyvaus šiame ka
re. Anglija ir Francija 
stengiasi nustatyt Italiją 
karan prieš Hitlerį.

USA Ambasados Vasarnamis 
— Narių Bombų Taikiklis
Varsa va. — Vokietijos la

kūnai įnirtusiai bombarda
vo Jungtinių Valstijų am
basadoriaus vasarnamį, 
nors ant jo buvo didelės 
amerikinės vėliavos. Tuo' ; 
tarpu ambasadorius Drex
el Biddel su šeimyna buvo 
kur kitur.

SOVIETAI LAIKYSIS 
BEPUSIŠKUMO

* - 41

Maskva. — Lenkija ir 
svetimų šalių koresponden
tai čia užklausė Sovietų val
dininkų apie jų santikius 
su Vokietija kare. Kaip So-^ 
vietų valdininkų, taip ir 
žmonių atsakymas buvo, 
kad Sovietai laikysis bepu
siškai. Jie pabrėžė, jog So
vietų armija niekada nepa
dės Vokietijos naziams 
prieš Lenkiją.

ORAS 
Giedriau ir vėsiau.

4 R.
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Pasaulinis Karas ir Amerika
Ilgai ruoštas fašistų ir imperialistų 

antras Pasaulinis Karas liepsnoja! Vo
kietija, Anglija, Francija, Lenkija, Nau
ja Zelandija, Australija jau kare. Grei
tai įsitrauks visos Anglijos pavaiSnės 
valstybės-kolonijos. Šis karas daug grei
čiau vystosi į pasaulinį, kaip pereitas.

Vėl kaukia kanuolės, trata kulkasvai- 
džiai ir šautuvai, bombas svaido lėktu
vai, submarinai leidosi į jūras, kad skan- 
dyti laivus, dega miestai, civilizacijos ir 
kultūros vaisius! Kiekvieną minutę vis 
daugiau ir baisesnių žinių ateina iš Eu
ropos. Šis karas bus baisus, daug žvė- 
riškesnis ir baisesnis, kaip pereitasis. 
Vokietijos fašistai darys viską, kad ant 
savo pastatytų o iš antros pusės bus de
damos pastangos, kad juos parbloškus. 
Visi užreiškimai, kad nebus bombarduo
jama civiliai žmonės, naudojama nuodin
gos dujos—nieko nereiškia. Hitleris pa
reiškė, kad jo orlaiviai bus “žmoniški ir 
naikys tik karo dalykus,” tuo kartu į 24 
valandas virš 1,500 civilių žmonių Len
kijoj užmušė, dau daugiau sužeidė, 39 
miestus ir miestelius bombardavo! Dar 

Vos prasidėjo karas tarpe Vokietijos ir 
Anglijos, kaip fašistų submarinas tuč 
tuojaus nuskandino Anglijos laivą 
“Athenia,” ant kurio buvo 1,400 keliau
ninkų, daug kanadiečių ir amerikiečių, 
kurie bėgo iš Europos! Dar mes nežino
me, kiek išsigelbėjo, kiek žmonių žuvo! 
Bet šis brutališkas žygis gali tuojaus 
pastūmėti ir Jungtines Valstijas į karą, 
kaip pereito karo laiku nuskandinimas 
“Lusi tani jos!”

Išsipildė Komunistų Mokinimas
Komunistų judėjimui ir tiems darbo 

žmonėms, profesionalams, biznieriams, 
visiems, kurie laikėsi ir laikosi mūsų 
pažvalgų, naujas Pasaulinis Karas jau 
senai numatytas.

Kada pasaulyj kraujas liejosi 1914- 
1918 metais, tai viešpataujanti klasė ir. 
apgavikai sakė žmonijai: “Tai paskuti
nis karas! Sumušime Vokietiją ir bus 
pasaulyj taika ant visados!”
' Mes tada sakėme: Kol gyvuoja kapita

listinis išnaudojimo ir priespaudos pa
saulis, kol šalis valdo imperialistai, tol 
karai neišvengiami!

Ir taip buvo. Nei vienų metų po už
baigos pereito Pasaulinio Karo nebuvo 
taikos. Keturis metus imperialistai puo
lė iš visų pusių Sovietų Sąjungą, kad ją 
sunaikinus! Ėjo karai Pietų Amerikoj 
tarpe Bolivijos ir Paraguay, Afrikoj 
tarpe maurų iš vienos pusės ir Ispanijos 
ir Francijos imperialistų iš kitos. Nei 
vienų metų nebuvo taikos Chinijoj. Tri
jų metų karas Ispanijoj. O kada eilėj 
valstybių įsigalėjo fašistai, didelei žmo
nijos nelaimei dėka dešiniųjų socialistų 
taktikai, tai tada pasaulis atsistojo dar 
prieš didesnio karo pavojų. Mes sakėme, 
kad fašizmas kvėpuoja karu, kad jis 
Puošiasi uždegti pasaulį iš' visų kampų, 
kad baisi katastrofa artinasi. Mes dėjo- 
me pastangas, kad pastojus karui kelią!

Kada Maskvoj susirinko pasaulio dar
bo žmonijos atstovai į Septintą Komu
nistų Internacionalo Kongresą, vasarą, 

11935 metais, tai ten buvo'aiškiai pabrėž
tas baisus karo pavojus. Kortiunistų re
zoliucija sakė: “Iš Versailės Taikos beli
ko valstybių rubežiai ir paskaldymas 
mandatų ant kolonijų.” Komunistų In
ternacionalas nurodė; kad Vokietijos fa
šistai pirmoj vietoj provokuoja karą,

ruošia uždegti jį, kad sugriebus ir tuos 
rubežius. Ta rezoliucija sakė:

“Vokietijos fašistai, būdami vyriau
siais karo kurstytojais, kurie nori įsteig
ti Vokietijos imperializmo vadovybę Eu
ropoj, kelia klausimą apie permainymą 
'Europos rubežių savo kaimynų kaštais 
pagelba karo. Vokietijos fašistų avan
tiūristiniai planai yra toli siekią ir re
miasi atkeršijimo karu Francijai, su
skaldymu čechoslovakijos, prijungimu 
Austrijos, sunaikinimu Pa Baltijos vals
tybių nepriklausomybes, kurias jie sten
giasi paversti karo baze užpuolimui ant 
Sovietų Sąjungos paveržimui Sovietų 
Ukrainos.”

Ar gi neišsipildė komunistų aiškini
mas? Pilniausiai!

Atminkite, kad ši rezoliucija buvo pri
imta rugpjūčio mėnesį, 1935 m.

Kovo 7, 1936, Hitleris sunaikino Lo
carno Sutartį tuo paruošdamas karui 
dirvą prieš Franci ją ir pradėjo Rhine 
paupyj statyti tvirtumas.

Lapkr. 25, 1936, Vokietijos fašistai ir 
Japonijos imperialistai pasirašė suokal
bį prieš Sovietų Sąjungą, kurį pavadi
no “Paktas prieš Kominterną.”

Lapkr. 6, 1937, prie “Pakto prieš Ko
minterną” prisidėjo Italijos fašistai.

Kovo 12, 1938, Vokietijos fašistai už
ėmė Austriją.

Rugsėjo 30, 1938, Francijos ir Angli
jos valdančioji klasė išdavė čechoslova- 
kiją, leido Hitleriui užimti didelę dalį, o 
Lenkijos valdonai laikėsi aklos politikos, 
žalingos Lenkijos žmonėms ir padėjo 
Hitleriui.
. Kovo 14, 1939 metais Hitleris pavergė 
čechoslovakiją.

Kovo 22, 1939, Vokietijos fašistai at
ėmė nuo Lietuvos Klaipėdą.

Gegužės 22, 1939, Vokietijos ir Itali
jos fašistai pasirašė ant 10 metų karo 
sutartį, kad' jie vienas kitam padės.

Rugsėjo 1 dieną, 1939, Vokietijos fa
šistai užpuolė Lenkiją, o7 rugsėjo 3 d., 
Anglija ir Francija paskelbė Vokietijai 
karą. %

Šie visi faktai pilniausiai patvirtino 
tą, ką komunistai sakė. Kada Anglijos 
ir Francijos pardavinga buržuazija pa
dėjo Italijos ir Vokietijos fašistams pa^ 
vergti Ispanijos liaudį, tada visi tie, ku
rie dabar bjaurioja komunistus ir So
vietų Sąjungą, sakė, kad tai daroma tai
kos gerovei, kad Europoj bus taika.

Mes sakėme, kad pavergimas Ispani
jos liaudies tik daugiau priduos fašistam 
drąsos ir priartins baisų Pasaulinį Ka
rą. Tas pilniausiai pasitvirtino.

Fašistai Karo Kaltininkai
Vyriausiais karo organizatoriais ir 

kaltininkais buvo ir yra budeliški Vo
kietijos fašistai. Bet jiems karo paruo
šime padėjo Anglijos ir Francijos valdo
nai ir kiti Sovietų priešai.

Sovietai šaukė sudaryti visų demokra
tinių valstybių apsigynimo sutartį prieš 
karo agresorius. Aišku, jeigu tokia su
tartis būtų padaryta, tai jokiu būdu Vo
kietijos fašistai nebūtų išdrįsę uždegti 
karą. Bet Anglija ir Francija nenorėjo 
kovoti prieš Italijos ir Vokietijos agresi
jas Ispanijoj, prieš Japonijos agresijas 
Chinijoj, prieš fašistų agresijas Pabalti- 
joj.,Jos tiksliai stūmė Vokietijos fašistus 
ir jų talkininkus karan prieš Sovietų Są
jungą. Jos Muniche atliko ne vien Če
choslovakijos išdavystę, bet atstūmė So
vietų Sąjungą iš' rišimo Europos klau
simų! Ta pražūtinga Anglijos ir Fran
cijos valdonų politika padrąsino fašis
tus. Ji atvedė prie baisios nelaimės Len
kijos, Anglijos, Francijos ir Vokietijos | 
darbo žmones. Karas pleška! Milionai 
žmonių žus!

Mūsų pareiga daryti viską, kad padėti 
nugalėti Vokietijos brutališką fašizmą. 
Tas ne vien padarytų fašistų karo agre
sijoms galą, apsaugotų Valstybių saugu
mą, bet ir Vokietijos liaudį išlaisvintų iš 
po baisaus fašistų jungo!

Amerikiečiai bėga iš Europos, kur susidarė baisaus karo pavojus. Čia matome 
grupę Southamtone, Anglijos prieplaukoj.

Amnestijos Falsifikacija ir Kiti

Pirmasis streikas koalici
jos metu. Liepos mėnesio 
12 dieną sustojo visi Kau
no statybos darbai: su
streikavo 2,000 statybos 
darbininkų. Jau seniai jie 
derėjosi su rangovais, sten- 

fgėsi ir per darbo rūmus ką 
nors padaryti, kad būtų 
pakeltas uždarbis, bet į tai 
niekas nekreipė dėmesio. 
S t a t y b i n i n k ai paskelbė 
streiką, pareikalavo pridėti 
moterims po 10 centų į va
landą, pridėti plytnešiams 
ir betonininkains. Plytne- 
šiai gaudavo akordinį mo
kestį, bet kuo toliau, tuo jų 

* akordas vis labiau sunkėjo 
ir pagaliau plytnešiui pri
reikė tikrai arklio jėgos, 
kad jis galėtų savo akordą 
atlikti. Darbas statybose 
skubotas, k o n c e n truotas, 
bet vis tielį rangovai reika
lauja dirbti viršvalandžius. 
Todėl statybininkai už virš
valandžius pareikalavo mo
kėti 50 nuoš. brangiau.

Pradėdami streiką staty
bininkai pareiškė, kad nie
ko daugiau nenori, tik pa
gerinti savo padėtį. Strei
kas užsitęsė visą savaitę, 
dar truputį, rodosi, ir būtų 
galas: kažkurie rangovai 
Sutiko mokėti daugiau, kad 
tik būtų pradėtas’darbas.

Tačiau į sceną išėjo vi
daus reikalų ministerija.

Tokių priemonių lig šiol 
policija nevartojo. Darbi
ninkus ėmė blaškyti iš sta
tybų, nedavė niekur susi
rinkti, nedavė sėdėti ant 
suolelių “Laisvės alėjoje,” 
išvarė iš sodo, esančio prie 
valstybės teatro ir taip va
rė, varė, kol privarė prie 
darbo rūmų. Tai, žinoma, 
buvo policijos neapsižiūrė
jimas: patekę prie darbo 
rūmų, darbininkai nepažiū
rėjo į tai, kad išnaudotojų 
tarnas — Šulaitis iškabino 
skęlbimą apie sales remon

tą, — darbininkai užėmė 
patalpą ir padarė mitingą. 
Lig šiol jie niekur nebuvo 
susirinkę, nebuvo kaip rei
kia susiorganizavę: dauge
lyje vietų darbininkai neži
nojo net, kokie reikalavi
mai. Atėjo pikietas, nuėmė 
statybininkus nuo darbo, ir 
jie nuėjo, pasitikėdami, kad 
streiko komitetas- žino, ką 
daro. Ypač smarkiai pasi
reiškė moterys. Jos visur 
pirmos pakeldavo balsą 
prieš streiklaužius ir bere
gint pasiekdavo statybos 
“išvalymo.” Moterų padėtis 
statybose pati blogiausia, 
jos už sunkų padienį dar
bą gauna vos 55 centus į 
valandą. Nestebėtina, kad 
jos karščiausiai ir kėlė 
streiko klausimą.

Bet policija nepažiūrėjo į 
tai, kad darbininkai turi 
teisę ginti savo ekonomi
nius interesus. Laisvės alė
joje policija sudaužė strei
kininkus, sukruvino, daug 
jų suėmė, suvarė į dabokles. 
Sekančiomis dienomis sta
tybose buvo pilna policinin
kų, kurie nedavė net būti 
statybos patalpose, iš strei
kuojančiųjų atiminėjo do
kumentus ir liepė vėliau at
eiti į policiją. Dar gražiau: 
jei gatvėje sutikdavo darbi
ninką darbo drabužiais, — 
atimdavo pasą: “Kodėl ne
dirbi?” Lig šiol dar taip 
nebūdavo. Net didžiojo bir
želio 17 dienos streiko me
tu policija, kuri sušaudė 
darbininkų eiseną, nedrįso 
briautis į darbo vietas ir 
ten terorizuoti . darbinin
kus.

Darbininkai n e paprastai 
pasipiktino. Streiką parė
mė medžio apdirbimo dar
bininkai: sustojo Sragavi- 
čiaus ir kai kurie smulkesni 
Slabados medžio apdirbi
mo fabrikai. Jei stambiosios 
Inkaro ir kt. fabrikai nebū-

tų šiuo metu atleidę darbi
ninkų atostogoms, Kaune 
prasidėtų didžiulis strei
kas prieš nusimaskavusią 
“koalicinę” valdžią, tarnau
jančią Smetonos politikai.

Policija streiką puolė ir 
m orą linėmis priemonėmis. 
Štai ką rašė policijos atsi
šaukimas, kurį paskelbti 
buvo priverstos visos re
dakcijos: “Lietuva, sukrės
ta pavasario įvykių reika
lauja kuo didžiausio stropu
mo ir darbingumo, šitokio
mis aplinkybėmis kursty
mai ir nusistatymai nedirb
ti nesiderina su krašto va
dovybės ir tautos pastango
mis paspartinti krašto kū
rybą. Patiriama, kad kurs
tymams vadovauja sveti
mos rankos, siekiančios ar
dyti mūsų ekonominę gero
vę. Todėl su kurstytojais ir 
jų klausančiais tektų kovo
ti visu griežtumu, kaip su 
valstybės , ir tautos prie
šais.”

Štai jums pilietinės lais
vės: už streiką paskelbia 
valstybės, ir tautos priešais.

Tenka pasakyti, kad par
tijų žaidimas pasinaudojo 
tuo streiku. Pats generolas 
Skučas buvo atostogose, vi
daus reikalų ministeriją 
tvarkė generalis' sekreto
rius tautininkas Barkaus
kas. To Barkausko įsaky
mu buvo sudaužyti darbi
ninkai Laisvės alėjoj, o 
Skučas sugrįžo, jis ne 
ne atleido vadelių, bet 
panorėjo būti “didesnis
talikas už patį popiežių 
prasidėjo masiniai ištrėmi
mai į darbo stovyklą. Ge
nerolas, Skučas panorėjo ir 
pačius tautininkus pralenk
ti savo priemonėmis, o tau
tininkai tuo metu badė akis 
darbininkams: “Mūsų val
džia taip nesielgė.” Ištikimų
jų: tautininkai jau buvo 
taip visiems įsipykę, kad

kai 
tik 

dar 
ka- 

».

agentai, kad čia dir- 
5 milijardai markių, 
paskirti propagan-

O komunistai “kerši-

jie bijojo perlenkti lazdą. O 
Skučui — nusispjaut į vie
šąją nuomonę. Atėjusiems 
jo “paspausti” liaudinin
kams Skučas pasakė, kad 
streiką padeda kurstyti vo
kiečių 
ba tie 
kurie 
dai...
ja už tai, kad mes nedavėm 
amnestijos.” Na, kiekvie
nam aišku, kad iš generolo 
politikas visai žemažiūris. 
Bet ir visai žemažiūris bū
damas, jis vis dėlto supra
to, kad valdžia neturi po
pu 1 i a r u m o, kad kraštas 
trokšta amnestijos ir kad 
neduodamas amnestijos ko
alicinis kabinetas netenka 
ir paskutinio pasitikėjimo.

Amnestijos falsifikacija. 
Liepos viduryje, kai strei
kas buvo baigiama gniaužti, 
kai streiklaužiai po du tris 
buvo gabenami į įvairias 
statybas ir statomi prie 
pryšakinių sienų, kad iš 
gatvės manytų, jog statyba 
jau eina, kai dalis statybos 
rangovų jau sutiko pridėti, 
—vidaus reikalų ministerija 
uždraudė derėtis su strei
kuojančiais ir policijos prie
monėmis užgniaužė streiką.

Kiekvieną savaitę val
džia ėmė skelbti ištremtų
jų į darbo stovyklą sąrašus. 
Trėmė grupėmis po 15-20 
asmenų. Vieną dieną tarp 
tokių ištremtųjų sąrašų pa
sirodė “paleidžiamų iš kalė
jimo politinių kalinių sąra
šas.” Vieni laikraščiai pas- 
kęlbė, kad prezidentas pa
tenkino 30 kalinių malonės 
prašymus, kiti rašė, kad ka
liniai paleisti malonės ak
tais, bet niekam neleido pa
skelbti, jog jie jokių malo
nės prašymų nepadavė, jog 
tasai 20 politkalių paleidi
mas yra “amnestija,” yra 
tikrosios reikalaujamos am
nestijos falsifikacija.

Iš Šiaulių kalėjimo išleido 
8 daugiausia- atsėdėjusius 
politkalinius. Kartu paėmus 
jie praleido kalėjime 72 me
tus, taigi vidutiniškai po 9 
metus, o kai kurie—po 14. 
Jiems buvo amnestuota tik 

metai likusios bausmės.
Tadas Blinda.

(Bus daugiau)
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Klausimai ir Atsakymai

Ules Sakėme, kad Tai Jų Tikslas
Mes sakėme, kad kapitalistų spaudoj 

ir lietuvių priešdarbininkiškoj ir prieš- 
sovietinėj spaudoj sukeltas .skandalas 
yra vyriausiai tam, kad 'kaip galima 
daugiau pakenkus komunistams, progre
syviam judėjimui, Naujos Dalybos ša
lininkams.

Hearsto spaudoj tas jau pasitvirtina. 
Kelios dienos atgal jis paskelbė, kad

“krinka Komunistų Partija.” Ketvirta
dienį Hearsto “New York Journal” pas
kelbė, kad “komunistai bėga iš partijos.” 
Ir šio melo patvirtinimui sako: “atėjo 
pas mus buvęs komunistai, parodė savo 
“Raudonas Knygeles” ir narystės ženk
lus (badges).” Toliau tvirtina, kad būk 
daug komunistų apleidžia partija ir nai
kina “Raudonas Knygeles.”

Komunistai iš tokio Hearsto praneši
mo gali tik gardžiai pasijuokt. Jie gerai 
žino, kad nariai neturi jokių ženklų

(badges), neigi narystės'" knygelės yra 
raudonos spalvos. Vis tai Hearsto 
plunksnabraižų, melagių vaidentuvė!

Bet šis Hearsto aprašymas patvirtina 
tą, ką mes jau sakėme, kad vertimas 
purvų ant Sovietų Sąjungos yra jų tiks
las pakenkti komunistams ir abelnam 
darbo žmonių judėjimui. Bet jie neat
sieks savo tikslo. Jau nekalbant apie ko
munistus, bet ir taip darbininkai ir pro
gresyviai žmonės supras tuos priešų tiks
lus ir kaip ėjo, taip eis savo keliu.

Vienas mūsų skaitytojas 
prisiuntė mums iškarpą su 
sekamais dviem klausimais 
ir atsakymais. Juos čia iš
tisai paduodame:

Klausimas: Kokios rūšies 
nelaimingi naminiai atsiti
kimai esti tankiausi?

Atsakymas: Nacionalė 
Saugumo Taryba surado, 
jog nupuolimai nuo laiptų 
sudalo ' 23 nuoš. visų ha- 
mimų nelaimingų atsitiki
mų. Kiemuose nelaimingi 
atsitikimai pasiekia 19 nuo
šimčių; virtuvėse 18 nuoš.; 
g y v e n amuosiuose kamba
riuose 9 nuoš.; ant gonkų 
7 nuoš; miegamuosiuose 
kambariuose 7 nuoš.; skie
puose 6 nuoš.; o koridoriuo
se, valgomuosiuose kamba
riuose, maudynėse ir t.t., 
atsitinka 11 nuoš. nelaimių.

Klausimas: Kiek yra my
lių nuo New Yorko iki San 
Francisco ?

Atsakymas: Apie 3,050.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi Ką nors su
rengti “Laisvės’’naudai



Trečias puslapis

Pasaulines Žinios
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FRAKCIJA PAŠAUKĖ KARAN 8 MI
LIŪNUS VYRŲ IR GELBĖS LENKIJĄ

. Paryžius. — Franci j a pa-*3
si rengus visomis spėkomis 
eiti Lenkijai pagalbon. O ji 
ginkluota nuo kojų iki gal
vos. Apart reguliarūs armi
jos, Fra nei jos valdžia pra
veda visuotiną mobilizaciją. 
Į karą yra šaukiama as
tuoni milionai vyrų.

Kadangi Franci jos val
džia esanti užtikrinta, kad 
Hitleris nebenusileis ir ne
sutiks pertraukti karą ir 
ištraukti savo armijas iš 
lenkų teritorijos, tai visuo
tinas pasiruošimas karui 
pasidaręs neišvengiamas.

Berlynas. — Hitleris sa
kė prakalbą uždarytoje se
sijoje savo reichstago. Sa
koma, kad jis plačiai kalbė
jo apie didelį maisto krizj
Vokietijoje.

O kad Vokietijoje viešpa
tauja įtemptas maisto kri- 
zis, tai parodo ir tas fak
tas, jog visoje šalyje tapo 
įvestos maisto kortos. Ant 
kortos parodoma, kiek žmo
gus gali gauti kokio maisto 
ir daugiau jokio maisto jis 
negali už jokius pinigus 
pirktis.

Aišku, kad fašistu vai- 7 C

džia ruošiasi karui ir todėl 
dar ir dėl to įvedė kortų 
sistema. c

Vaina Brolių Fronte.
Vėl labai neramu mūsų 

brolių tautininkų fronte. 
Broliai brolius pradėjo pli
kai kirpti. Vyrai atsidūrė 
ir teisme. Viena jų dalis 
traukia teisman kitą dalį už 
tą nelaimingą Lietuvos At
statymo Bendrovę. Karš
čiausia pirtis kuriama bro
liui Strimaičiui, kuris iš se-
nai nebeveikiančios bendro
vės dar živnastį gauną.

—o—
Atminkim jų obalsį: “Sa

vas pas savą.” Bet kai su
sipyko, tai eina ne pas sa
vą, bet pas amerikonišką 
teisėją prašyti pagelbos, 
kad jis vieną kurį iš jų ar
ba kelius jų plikai nuskus
tų.

Įsteigtas Lietuvos Generali
nis Konsulatas Vilniuje
Kaunas, rugpjūčio 31 d.— 

Ligšiolinis Lietuvos pasiun
tinybės Varšavoje patarė
jas dr. Antanas Trimakas 
paskirtas Lietuvos genera
liniu konsulu Vilniuje.

Šerifas laisvai švaistosi buože ant streikie riy galvy South Barre, Mass., miestelyj, 
kur tekstiliečiai darbi ninkai paskelbė streiką.

Siūlo Prancūzams Talką
Paryžius. — Amerikos le

gionieriai, kurie gyvena 
Francijoj, siūlo visokią pa- 
gelbą francūzams kare su 
vokiečiais. Kiek jų čia ran
dasi, nežinoma.

Armijon Nepriims Šeimų 
Gaivu

Washingtonas. — Iki šiol 
Jungtinių Valstijų armijon 
negalėjo įstoti ženoti vyrai. 
Gi dabar išleistas patvar
kymas, kad armijon negalės 
įstoti taipgi ir tie nevedę 
vyrai, kurie turi užlaikyti 
savo tėvus, brolius, seseris 
arba gimines.

VOKIEČIAI PUOLA LENKIJĄ KETU
RIUOSE FRONTUOSE IR DAUG LAIMI
Berlynas.— Hitlerio karo 

štabas praneša, kad pirmų
jų dienų mūšiai puikiai pa
vyko ir kad Vokietijos ar
mijos visur pasiekė joms 
paskirtą tikslą. O tos armi
jos puola Lenkiją keturiuo
se frontuose, būtent: 1) Iš 
Rytų Prūsijos ant Lenkų 
Koridoriaus, 2) Iš pačios 
Vokietijos ant kitos pusės 
Koridoriaus, 3) Ties Čes- 
tokova ir Katovicium, ir 4) 
Iš Slovakijos ant Tešeno 
srities. Šio paskutinio fron
to tikslas pasiekti ir užim
ti labai svarbų Lenkijos 
miestą Krakovą.

Apskaitoma, kad dabar 
Vokietija turi karo fron

Sovietų-Mongolų Armija Smarkiai Suplie
kė Japonų Spėkas ir Paėmė Daug Ginklų

Maskva. — Žinių agentū
ra “Tass” praneša iš karo 
Mongolijos su Japonijos ir 
Manchukuo spėkomis. Sako, 
kad japonai tapo labai 
skaudžiai sumušti visoje ei
lėje susikirtimų. Tarpe rug
pjūčio 8 ir 24 d. Sovietų- 
Mongolą priešorlaivinės ka- 
nuolės nudėjo 164 japonų 
orlaivius, o neteko tik 16 
orlaivių. Rugpj. 30 dieną 
vėl nukirto 30 japonų or
laivių.

Balsas Am. Lygos Už 
Taiką ir Demokratiją

New York. — Lygos sek
retorius pasiuntė telegra
mas Rooseveltui, Lenkijos 
ambasadoriui Potockiui ir 
Vokietijos ambasadoriui.

Savo telegramoje Roose
veltui Lygos sekretorius 
Harris sveikina jį už pa
smerkimą Kongreso daugu
mos ir ragina jį paremti 
karo agresorių užpultus 
žmones visais galimais eko
nominiais būdais.

T e 1 e g r a m oje Lenkijos 
ambasadoriui, Harris svei
kina Lenkijos žmones ir ža
da jiems paramą prieš už
puolikus. O telegramoje Vo
kietijos ambasadoriui /jis 
pasmerkia Hitlerio valdžią 
ir šaukia Vokietijos žmones 
atsisakyti būti fašistų pa
šaru.

tuose vieną milioną karei
viu. O kad visa Hitlerio ar- v
mija be galo gerai ginkluo
ta, tai negali būti jokios 
abejonės.

Vokiečiai vartoja tą pa
čią taktiką, kokią vartojo 
pradžioje pereito pasaulinio 
karo. Jie ir tada pradžioje 
karo paleido darban visą 
karo mašiną ir tikėjos tuo
jau sumušti Franciją. Da
bar visomis spėkomis bando 
sutriuškinti Lenkiją pirma, 
negu Anglija ir Franci j a 
ateis Lenkijai pasekmingon 
pagalbon. Ir jiems jau pa
vyko užimti Lenkijos daug 
teritorijos.

Įvairiuose mūšiuose, So- 
vietai-Mongolai s u n a ikino 
tame fronte japonų milita- 
rines vadovybes, išmušė 
daug kareivių, paėmė 124 
lauko kanuoles, 67 sunkią
sias kanuoles, 98 lengvąsias 
kanuoles, 36 apkasų kanuo
les, 9,000 šautuvų, 12,000 
šovinių, 8 šarvuotus sunk
vežimius, 14 traktorių, 68 
trokus ir 19 pasažierinių 
automobilių.

LAISVU

Europoje padėčiai esant įtemptai, Paryžiaus žmonės nepaprastai dėmisi žiniomis; 
viršuj matosi paryžiečiai skaitą žinių biuletinus prie laikraščių išleistuvių.

Bombarduoja Varšavą
Varšava. — Visi miesto 

gyventojai gyvena nuolati
nėje baimėje. Vokiečių ka
riniai orlaiviai kasdien ap
lanko miestą ir mėto ant jo 
bombas. B o m b a r davimas 
p r a vedamas sistematiškai, 
po keturius ar penkius sy
kius į dieną. Iki šiol šis 
bombardavimas dar nepa
daręs baisiai didelių nuos
tolių. Kol kas, matyt, vo
kiečiai vengia sėti ugnį ir 
mirtį iš oro ant tirštai Ap
gyventų sričių.

Vilniaus Vytauto Gimnazi
ja ir Liciejus Negavo 

Teisių
Kaunas. — Kasmet šiuo 

metu Lenkijos švietimo mi
nisterija viešai paskelbia 
sąrašus tų .? mokyklų, ku
rioms suteikta ateinantiems 
mokslo metams viešosios 
valstybinės teisės.

Panašiai padaryta ir šie
met. Šiomis dienomis pasi
rodė “Dziennik Urzędowy” 
Nr. 5, kur švietimo ministe
rija skelbia sąrašus tų gim
nazijai ir liciejų, kuriems 
yra suteiktos valstybinės 
teisės. Pažymėtina, kad, 
kaip pernai, taip ir šiemet 
tuose sąrašuose Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos ir liciejaus nėra.

Sudarytas Planas Medvil
nes Pramonei Statyti

Kaunas. — Netekus Klai
pėdos, netekome ir medvil
nės pramonės, nes apie 90 
nuoš. tos pramonės buvo 
sukoncentruota Klaipėdoje. 
Dabar susirūpinta šios pra
monės atstatymu. Tam tik
slui yra sudarytas atitinka
mas planas, kuris jau pat
virtintas ir pradedamas 
vykdyti. Pagal jį, medvil
nės audyklos leistos įsteig
ti: akc. b-vei “Kučinskui— 
Pabedinskams,” kurie apsi
ėmė įrengti atskirą skyrių 
su 180 staklių, akc. b-vei 
“Siūlui,” kuris įrengs 100 
staklių, “Masčiui,” kuris 
įrengs 100 staklių, K., De- 
veikiui ir b-vei, Ukmergėje, 
kuris įrengs 100 staklių, 
akc. b-vei “Medvilnės Audi
niai,” Marijampolėje, kuri 
įrengs fabriką su 75 stak
lėmis. Iš viso, kaip numa
tyta, bus įrengta 555 stak
lių. Be to, dar Kaune yra 
medvilnės audykla “Audi
mas,” kuri turi apie 100 
staklių. Taigi, pagal mini
mą planą leista įrengti 555 
naujų staklių medvilnei 
austi, nors Klaipėdoje buvo 
daugiau kaip 900 staklių.

Rooseveltas Prašo Ne
bombarduoti Miestų
Washingtonas. — Prezi

dentas Rooseveltas pasiun
tė atsišaukimą penkioms 
valstybėms Europoje, ra
gindamas jas susilaikyti 
nuo bombardavimo, atdarų 
miestų ir žudymo nekaltų 
civilių gyventojų. Lenkija 
atsakė, jog jinai pildys tą 
prašymą, jei tik Vokietija 
tą patį darys. Betgi, kaip 
jau pasirodė, Vokietijos or
laiviai jau sėja mirtį ir ug
nį ant Lenkijos atdarų 
miestų. Į Roosevelto prašy
mą Hitleris nedavė jokio 
atsakymo.

Lietuva ir Gręsiantis Karas
Iš radijų* pranešimų: 

... Antradienį, rugpjūčio 29 
d., apie ketvirtą valandą po 
pietų, viena, rodos, Penn- 
sylvanijos stotis pranešė: iš 
Rygos skelbiama, kad Vo
kietija žadanti sugrąžinti 
Lietuvai Vilnių, jei įvyks 
karas su Lenkija.

Nieko daugiau nespcjome?Auvos respublikos, tarp ku
išgirsti iš tos radijos sto
ties, nes jos garsas išnyko.

Trečiadienį, rugp. 30 d., 
15 minutų po vidurnakčio, 
iš Mutual Broadcasting 
System Stoties WOR, New
ark, N. J., dr. Baltrušaitie
nė pagavo šį pranešimą iš 
Londono, kad nazių spauda 
skelbia, jog:

“Danija ir Lietuva tapo 
užtikrintos (assured), kad 
jų neutralumas bus respek
tuotas.”

Kaip tą suprasti?
Rygos žinios tankiai bū< 

na bjauriai melagingos. 
Jau net Amerikos dienraš
čiuose buvo pasakyta, kad 
žinios iš Rygos nėra “reli
able.” Bet tegu jau Vokie
tija ir žada Lietuvai sugrą
žinti Vilnių, kuomet užka
riaus Lenkiją. Ką toks ža
dėjimas reiškia? Tai reiš
kia, kad Vokietija užims ir 
Lietuvą; tada Vilnius sy
kiu su visa Lietuva bus po 
Vokietijos valdžia taip, 
kaip ir Lenkija. Toks na
zių partijos idealas arti
miausiuose rytuose.

Tai tiek žada mums 
“galingiausi” Europos 
kintojaų

O ką žada kitas kaimy
nas—Lenkija? Ve, ką ji ža
da.

“Liet. Žiniose” buvo mi
nėta, kaip lenkai Vilniuje 
atšventė tautišką šventę 
rugpjūčio 6 d. šiais metais.

tie 
šo-

i kios jųjų išlygos, tokia jiems
Popiežius Šaukia Už Taika iranda už .

Pikniko rengėjai pardavi-
... _ . v. nėja tikietukus po 15 centų.

Vatikanas. Popiežius ■ Į^ur,e svečiai nusipirko 
Pijus XII išleido naują at- i įuos tikietukus iš anksto, jie 
sišaukimą dėl taikos. Kol1 bus geri įžangai ir laimėjimui, 
kas atsišaukimas dar nėra Laimėjimui eis dienraštis
paskelbtas plačiai publikai, 
bet Jungtinių Valstijų am
basadorius Italijoje ir kitų 
šalių diplomatai Popiežiaus 
atsišaukimo kopijas jau ga
vo.

Kaunas. — Rugpjūčio 15 
netoli “Maisto” paliai Gar
liavos pi. buvo jaunimo su
sibūrimas. Kadangi buvę 
neblaivių, tai kilo muštynės, 
kurių metu vienam vyru
kui į šoną įvarytas peilis. 
Sužeistasis atgabentas į li
goninę.

Tą dieną 1914 m. Pilsudskis, 
Krokuvoj išsirengė kariauti 
prieš Rusiją, kad “su ke
liais šimtais žmonių” atga
vus Lenkijos nepriklauso
mybę. Dabar, švęsdami tos 
dienos atminimą, lenkai 
Vilniuje dalinę žemlapį, 
“kuriame Lenkijos ir Lie- 

rių nepravedamos jokios 
sienos, užimsiančios visas 
vokiečių Rytprūsių žemes 
kone iki Brandenburgo.”

Taigi lenkai daugiau, ne-i namuose 
gu vokiečiai, žada ' mums. 
Ne tik Vilnius su Lenkija 
prisidės prie Lietuvos, bet 
ir Brandenburgo apygardą 
su Prūsija gausime!

Steoėtina tik ve kas:
Vokiečiai galingi, o bet 

gi veidmainiauja prieš ma
žą Lietuvos valstybę. Len
kai mato iš jų pavojų čia 
pat, bet Lietuvai nepatai
kauja, neveidmainiauja: 
stačiai pabriėžia' specialia
me žemlapyje, kad jeigu jie 
sumuš Vokietiją, tai Lietu-

ALDLD Kuopoms ir Nariams
Draugai!

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

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

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

ALDLD Centro Komitetas.
□
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vos valstybę palaidos jos se
novės kapinėse.

J. Baltrušaitis.

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 10 Dieną

Jau buvo minėta “Laisvė- 
jje,” kad šio miesto Liet. Lite- 
1 ra t liros Draugijos 20 kuopa 
nutarė suruošti pikniką “Lais- 

I vės” naudai. Piknikas įvyks 
i rugsėjo 10 dieną, Progressive 
Recreation Farmoje už Port 

i Crane, N .Y., tai yra slavoky 
į darbininkų farmoje, kurią be- 
I veik visi lietuviai jau žino, ši 
graži vieta turi visus paran- 

' kumus piknikavimui.
Pikniko vietos savininkai 

j ima nuo kiekvieno asmens 
įžangą — 10 centų. Todėl vi- 

| si svečiai prašomi šį dalyką 
I įsitėmyti, kad nekiltų kokios 
i bereikalingos abejonės. To-

“Laisvė” — prenumerata vie
niems metams. Patartina vi
siems įsigyti tikietukus.

Visus šio miesto ir apielin- 
kės “Laisvės” skaitytojus pra
šome padėti garsinti šį pikni
ką. Kviečiame svečius atvykti 
ir iš toliau, čia rasite smagų 
laiką ! J.

Baltimore, Md.
Siaučia Plėšimai.

Neseniai čionai apiplėšė če
kų tautos darbininką. Pagro

už-

ku-
St.,

bė nuo jo paskutines taupme
nas — $2,000. Plėšikai su re
volveriais dienos laiku jį 
puolė ir apiplėšė.

Lietuvė Vaitiekūnienė, 
ri gyvena 737 Lexington 
buvo užpulta tikslu apiplėšti. 
Jai išėjus į krautuvę, plėšikai 
įsibriovė jos stubon ir jieškojo 
pinigų. Pinigų neradę, grįžus 
Vaitiekūnienei iš krautuvės, 
ją perbloškė ir reikalavo ati
duoti pinigus. Moteriškei 
ėmus šauktis pagelbos, plėši
kai jai užrišo burną ir skau
džiai ją sumušė. Reikėjo vežti 
ligoninėn. Plėšikai nieko ne
laimėjo, bet vargšei moterei 
atimta nemažai sveikatos.

J. M.

Šiaulių gatvėj vienuose 
į buvo prisirinkę 

daug žmonių, išgerta dau^ 
degtinės, o paskui pradėjo 
muštis. Muštynių metu da
lis svečių smarkiai nuken
tėjo, buvo šauktasi medici
nos pagalbos, bet paskui 
patys gydėsi naminiais vai
stais ir ant guzų pylė šaltą 
vandenį.

Paryžius. — Valdžia te- 
bededa pastangas išgabenti 
iš Paryžiaus kuodaugiausia 
gyventojų. Jau per 45,000 
vaikų išvešta į provincijas.

si
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LIETUVOS ŽINIOS
Sugavo Du Vagilius

Iš dviejų užmigusių moterų 
A. Panemunės miške buvo pa
vogti du ridikiuliai. Krimina
line policija susekė, kad tai 
yra Juozo Rugienio darbas, 
kuris suimtas.

Be to, kriminalinė policija 
suėmė antrą vagį recidivistą 
Zigmą Vegerį, kurį taip pat 
perdavė teismui.

Perkūnija Sudegino Klojimą 
su Javais

Rugpjūčio 3 d. užėjusi per
kūnija trenkė į Stankevičiaus 
Prano, Dubravų km., A. Pa
nemunės vai. kluoną. Kluonas 
sudegė su visais javais.

Stankevičius turi 7 ha. že
mės, gaisro padaryta nuosto
lių 3,000 lt. sumai. Klojimas 
nebuvo apdraustas.

KAUNAS. — Svarstomas 
reikalas Lietuvoje pastatyti 
dviračių fabriką.

Didelis Gaisras Židikuose
Naktį apie 1 vai. Židikuose, 

Mažeikių apskr., žemės ūkio 
kooperatyvo namuose kilo 
gaisras. Ugnis greit išsiplėtė 
ir sunaikino per 30 trobesių. 
Gaiąro metu sudegė apie 11 
gyvenamų ir 20 negyvenamų 
namų.

Gaisro nuostoliai siekią 90 
tūkst. lt.

Nuskendo
Nemune 

prie Kauno, 
žmonės: J. Kaulavičius
takoję, o A. Panemunės 
že J. Eglinskas.

l

LAISVI . Ketvirtas Eualafifc ♦!

Du Žmonės 
besimaudydami 
nuskendo du

San- 
plia-

Nelaimingi įvykiai ir 
Muštynes

Į miesto ligoninę 'buvo atga
benta iš Šančių, Juozapavi
čiaus prosp., J. Urbanavičius, 
kuriam smarkiai buvo per
pjauta rankos vena.

—Iš Juozapavičiaus prosp., 
ligoninėn atvežta Al. Pupke- 
vičienė, kuri per muštynes bu
vo smarkiai sužalota ' grin
dims šluoti šepečiu. Pupkevi- 
čienė šepečiu-šluota buvo taip 
sužalota, kad ją teko pagul
dyti ligoninėn.

' —Miškinio g. Nr. 22 Pr. 
Bartusevičiui prapjauta ran
kos vena ir pramušta galva. 
Nežinia, ar jis pats susižalo
jo, norėdamas sau galą pasi
daryti, ar jį 
Bartusevičius 
ninėje.

—Iš Žąslių
kos vnk. į Kauno ligoninę at
gabenta Jankūnaitė, 6 m. am. 
Jankūnaitė peršauta į vidu
rius iš montekrito. Ligoninė-

kas sužalojo, 
paguldytas ligo-

valse., Gudzen-

je jai padaryta operacija ir 
kulka išimta, bet ar išgis 
mergaitė — dar nežinia.

Ją peršovęs kitas vaikas, 
žaizdamas montekristu.

—Sargėnų km. gyv. J. Ka- 
mantauskaitė buvo kino tea
tre. Iš kino eidama ‘Zanavykų 
g. ji suklupo ir griūdama nu
silaužė koją.

Kamantauskaitę teko nuga
benti miesto ligoninėn.

Lavonas Mirtinai Sužeidė 
Žmogų

Aną dieną Vilijampolėje 
buvo vienos laidotuvės. Kars
tą nešė vyrai ant pečių, o 
pro karsto kraštus ant nešan- 
čiųjų tekėjo skystimas. Tas 
skystimas užbėgo ir ant Justo 
Runčos, nešusio karstą.

Runčos šone buvo atvira 
žaizda; per vienas muštynes 
peiliu jam buvo perdurtas šo
nas ir žaizda 
Nešant karsta 
kas skystimas 
žaizdą ir nuo
grenavosi. Nuo 
Runča mirė.

dar neužgijus. 
iš jo vidaus te
palietę Buncos 
to žaizda gan- 

gangrenos

savo 
Brazilijos 
atvyks j

nugriovė

Trumpos Žinios
—Jūros savaitės metu Kau

ne Darbo rūmai rengė eilę 
paskaitų darbininkams.

—Šiemet gerokai pakilo 
Lietuvoje žemės ūkio mašinų 
apyvarta. Jų ūkininkai jau 
išpirko už 5 milijonus lt., kai 
pernai tuo pat laiku tik už 
2,500,000 lt.

—Brazilijos vyriausybė yra 
nutarusi Kaune įsteigti 
konsulatą. Pirmas 
konsulas netrukus 
Kauna, v

—Kaunp m. s-bė
senus ugniagesių rūmus, sto
vėjusius Ugniagesių g-vėj. Ten 
per 70 metų buvo Kauno ug
niagesių komanda ir stebėji
mo bokštas. Toj vietoj bus 
statoma nauja didelė pradž. 
mokykla. t

—Jau senokai pradėta tvar
kyti, bitukuoti, K. Petrausko 
(buv. Janonio) gatvė, dabar 
baigiama ir netrukus vėl pra
sidės ja autobusų susisieki
mas.

—Iš Lietuvos išvyko Vokie
tijos pasiuntinybės pirmasis 
sekretorius grafas fon Harten- 
burg. Jis gavo kitą paskyri
mą.

—Kaune lankėsi Vokietijos 
nacionalsocialistų dienraščio 
“Angriff” užsienių skyriaus 
redaktorius II. H. Velchertas. 
Jis lankėsi Varšuvoj ir Rygoj.

Pasvalys. — šiemet Pasva
lyje statoma didelė pradžios 
mokykla. Statyba atsieis apie 
300,000 litų. Netoli Pasvalio

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

N©w Yorko? Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose. 
t

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

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

—*
GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS L. C t T ’ r ‘ ' '' ■ ,
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
ina po 2oc už egzempliorių, nuo

po 15c už kopiją.
Prašome tuojaus siųsti užsakymus

427 Lorimer St.

“Lioduojamas” laivas su Vokietijos pabėgėliais; kur jie bus išvežti, nei jie patys nežino.

naujai įrengti Likėnuose ir 
Smardonėje kurortai sulaukė 
didelio pasisekimo.

Kaunas. — Lietuvos įgalio
tas ministras Pietų Amerikai 
Aukštuolis rugpjūčio 5 d. pa
sirašė prekybos sutartį tarp 
Lietuvos ir Urugvajaus.

Kaunas. — Jau baigiamos 
diplomatiniu keliu vedamos 
ekonominės derybos tarp Lie
tuvos vyriausybės ir Italijos 
ir netrukus numatoma suda
ryti naują prekybinį susitari
mą. 4, l

Kaunas. — Sudarytoji vi
suomeninio pobūdžio akcinė 
“Statybos” bendrovė, kurios 
pirmininku yra Dr. VI. Juo
deika, šiuo metu atlieka visą 
eilę žymesnių statybų. Šven
tojoje bendrovė stato eilę 
žvejams namelių ir du uosto 
administracijai namus. Taip 
pat šventojoje stato akcinei 
“žuvies” bendrovei pusęs mi
lijono litų žuVies, apdirbimo 
fabriką. Kaune "bendrovė, be 
kitų statybų, stato “Raidės” 
spaustuvei namus. Norėdama 
savo statybas piginti, bendro
vė yra pasirįžusi įsigyti mo
dernias stalių dirbtuves. Nu
matoma įsigyti žemės Banko 
Klaipėdoje turėtąsias dirbtu
ves, kurios yra visai moder
nios.

Kaunas. — Rugpjūčio 18 
d. Vilniaus traukiniu į Kauną 
atvyko virš 40 asmenų Vil
niaus lietuvių mokytojų eks
kursija, kuri Kauno stotyje 
buvo nuoširdžiai sutikta. Dar 
8 lietuviai mokytojai iš Lydos 
ir Gardino apskričių laukiami 
atvykstant vėliau.

į tokius kiekvienas bent kiek 
sąmoningas darbininkas žiūri 
su panieka ir viską daro, kad 
tokius darbininkus įtikinus. 
Taip lygiai reikia žiūrėti ir į 
tuos biznierius, kaip į nesusi
pratusius. Jų'čia nėra daug, ir 
jei darbininkai į juos pradės 
žiūrėti, kaip į skebus, tai jie 
greitai susipras. x

“Laisvės’* Reporteris.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Pusė Vokiečių Jau Dir
ba Karinius Darbus
Berlynas, -r Apskaitoma, 

kad jau pusė Vokietijos 
žmonių įtraukta į visokius 
karinius darbūs. Tai nepa
prastai didelė proporcija. 
Pačiam pasaulinio karo sū
kuryje Vokietijoje 65 nuoš. 
žmonių dirbo karo reika
lams.

ALDLD Anglų Kalba 
Knygos Jaunimui

Šiemet, kaip ir kasmet, ALDLD duoda labai geras 
anglų <kalboj knygas jaunuoliams. Yra net penki setai, tai 
geras pasirinkimas.

SETAS PIRMAS

History of the Communist Party of the Sov. Union 364 pusi.

Šiemet liepos 27 d. Kaune 
buvo pavogti Leono Ivanovo 
drabužiai ir asmens doku
mentai. Matyt, kad Ivanovą 
apvogė Baura ar jo bendri
ninkai.

Baura buvo įtariamas daly
vavęs keliuose plėšimuose ir 
kriminalinės policijos pajieš- 
komas (neoficialiai ir ne teis
mo organų).

PALANGA

Maudosi “Gyvybės Šaltinėly”
Aną dieną pasklido po Pa

langą žinia, kad vienas vyru
kas nuskendo. Pakrantėje 
rasti drabužiai su pinigais ir 
dokumentais. Draugai pradė
jo jieškoti lavono. “Skenduo
lis” rastas rytą po pajūrio 
restoranu apatiniais drabu
žiais. Mat, jis iš vakaro mau
dėsi ne jūroje, 'bet restorano 
“gyvybės šaltinėlyj.” Tokioj 
padėtyj šią vasarą rąsti jau 9 
vyrukai.

Bridgeport, Conn.

las. Bet rėmimas Lietuvos vi
sų darbų yra labai reikalin
gas.

Vėliaus buvo iššaukta, drau
gijų atstovai pasakyti kaip ką. 
Vieni linkėjo gero pasisekimo, 
kiti džiaugėsi, kad nors kartą 
galima pasididžiuoti, kad vi
si lietuviai gali bendrai dide
lius darbus nuveikti. Vienas 
atstovas savo kalboj pareiškė, 
kad konsulo atstovas ragino 
remti Lietuvos reikalus, tai 
atsteigimas Lietuvoj demokra
tijos, paįiuosavimas Lietuvos 
politinių (priešfašistinių) kali
nių,—yra Lietuvos reikalai ir 
mes juos remiame; mes rei
kalaujame, kad ir LietuVbs 
valdžia tą darytų. Ir kad šį 
reikąlavimą perduotų jie tik 
ponui Budriui, befr parvežtų 
ir i Lietuva, v v

Kadangi buvo gražus oras 
ir publikos nemažai, todėl bus 
ir pelno kokia šimtinė.

Šiuo gražiu, bendru darbu 
Bridgeporto lietuviai' užsipel
no pagyrimo, ir ’ linkėtina, 
kad ateityje svarbiais reika
lais būtų bendrai veikiama.

Dalyvis.

Fight for Peace, by E. Browder...................................256 pusi.
Abi knygos turi 620 puslapių. Gražiai apdarytos.

SETAS ANTRAS
Fatherland, by Karl Billinget.............«........................ 270 pusi.
Britons in Spain, by William Rust.................................212 push

Abi Icnygos apdarytos^ir turi 482 puslapių.

SETAS TREčįAS

Ten Days That Shook the World,, by John Reed, 380 push 
Armored Train 14-69, by V. Ivanov, 60 puslapių. Arba 

Britons in Spain.
Abi apdarytos, turi 440 puslapių. s

SETAS KETVIRTAS

Red Planes Fly East, by Piotr Pavlenko,, labai gera knyga. 
Gražiai apdaryta ir turi 524 puslapių.

SETAS PENKTAS

Illustrated World History, redaguota John Hammerton ir 
Dr. Harry Elmer Barnes. Turi daug žemlapių, virš 1,000 
paveikslų, atspausta ant geros popieros, nuo senovės iki 
šių dienų. Ji turi 1,160 puslapių.

Nauja lietuvių kalboj knyga “Pionieriai LietUvių 
Tautinio Atbudimo” tuojaus bus gatava. Jaunuoliams bus 
pasiųsta kartu ir anglų knygos. Jeigu kurie pasirinksite se
tus, tai greitai į centrą praneškite. Kitaip, bus išsiųsta pa
gal centro nuožiūrą. Mokėkite duokles, kad nereikėtų per 
kelis kartus kuopai siųsti knygas!

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius.

Nušautas
Rugpjūčio 12 d. vakarą, 

valdiškame miške ties Šakali
nės kaimu, Tauragės apskri
tyje, grupė mėgino slaptai) 
pereiti sieną į Klaipėdos kraš
tą. Tačiaus prie, sienos, jie, 
pastebėję pasienio policiją, 
ėmė bėgti atgal. Policija bė
gančius perspėjus sustoti, bet 
šiems nepaklausius pradėjo 
šaudyti. Vienas šūvis kliudė 
ir nušovė vietoj tūlą Falkų, 
iš Staiginės kaimo, Tauragės 
valsčiaus. Nušautasis palai
dotas Tauragės kapinėse.

Paroda Naminės Degtinės
Valstybės saugumo depart- 

mento paroda naminės degti
nės žalai pavaizduoti rugpjū
čio 17 d. perkelta iš Mosė
džio į Ylakius (Mažeikių ap
skrityje).

Mosėdyje paroda buvo labai 
gausiai lankomą: per savaitę 
ją aplankė 4,833 asmenys.

Margininkuose\ Nukautasis 
Baura Skrostas

Margininkų bažnytkaimyj, 
dalyvaujant Kauno VI apyl. 
tardytojui, padarytas nukau
tojo Bauros skrodimas.

Pas Baurą rastas suplėšytas 
Leono Ivanovo vidaus pasas.

Lietuvių Draugijos Gražiai 
Pasirodė

Sekmadienį, rugpjūčio 20 
d., šešios Bridgeporto lietu
vių draugijos surengė pikni
ką naudai Klaipėdos pabėgė
lių šelpimo, šiame parengime 
atstovauta: Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugija, Vytauto ir 
Kliubo Draugija, šv. Jurgio 
Kareivio Draugija, Lietuvių 
Apšvietos Draugija, Lietuvos 
Dukterų Draugija ir Po Glo
ba Panelės švenčiausios Drau
gija. Visų minėtų draugijų 
atstovai sumaniai ir energin
gai darbavosi, kad tinkamai 
surengus pikniką su gera pro
grama. Taipgi, kad užintere- 
savus kuodaugiausiai lanky
tojų, buvo užkviesta ir ža
dėjo dalyvauti Bridgeporto 
Lietuvių Jaunuolių Choras ir 
šv. Jurgio Parapijos Choras 
pateikti dainų programą. Už
kviestas Lietuvos generalis 
konsulas p. Budrys pakalbėti 
Lietuvos reikalais; taipgi Į 
kviestas vietinis klebonas J. 
Kazlauskas ir kiti.

Diena pasitaikė labai gra
ži. Lankytojų buvo pusėtinai. 
Matėsi net iš kitų kolonijų 
svečių. * x z

Pr o gr a m a : Liet. J a u n u o 1 i ų 
Choras gražiai sudainavo ke
letą dainelių, vadovaujant. P. 
Bružauskui; parapijos choras 
nepasirodė,, nors klebonas ir 
vargonininkas pasirodė iš pra
džios, bet greitai išvažiavo 
būk' tai į kokį katalikų jau
nimo ’ pikniką Waterburyj. 
Konsulas Budrys nebuvo, bet 
atsiuntė savo atstovą p. V. 
Stašinską. Stašinskas savo 
kalboj pagyrė Bridgeporto lie
tuvius už gerą darbą parengi
me šio bendro pikniko ir ra
gino klausytojus neturėti min
tyj, kad remiama Klaipėdos 
pabėgėlius kaipo pavargėlius; 
tokį dalyką, kaip šelpimas pa
vargėlių, ir pati Lietuvos val
džia atlieka, kur yra reika

Norwood, Mass.
Tarpe Biznierių

So. Norwoodo biznieriai su
siorganizavo i biznierių orga- 
‘nizaciją, tikslu sutrumpinti 
valandas, atidarant krautuves 
vėliaus ir uždarant anksčiaus; 
trečiadieniais — pusė dienos, 
nuo pietų turėtų visi užsidary
ti.

Norwoodo taip vadinamoje 
amerikonais apgyventoj dalyj 
jau senai turi susitarimą ir 
ten dirba daug trumpesnes 
valandas. Bet toj dalyj, kur 
apgyventa visokių tautų atei
viais, to susitarimo nebuvo ir 
biznio vietas laikydavo atda
ras kas kaip norėjo. Bet atsi
rado ir ateivių tArpe norinčių 
organizacijos ir susitarimo. 
Darbas pradėtas ir pasekmės 
neblogos, — atlaikyta keletas 
susirinkimų, susitarta rytais 
Atidaryti 6 :30, o vakarais už
daryti kaip 6:00. Ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šešta-' 
dieniais laikyti atdarą iki 10- 
tai valandai.

Keletą savaičių visi sutar
ties laikės, bet atsirado biznie
rių, didžiumoj iš sirijonų, ku
rie pradėjo laikyti atdaras 
duris daug ilgiau. Tai yra sa
vo rūšies skebavimas.

Kaip darbįninkai dirbtuvėj 
nori trumpesnių valandų, taip 
ir biznieriai, — negi turėtų 
dirbti po 14 ar 16 valandų. 
Organizuoti darbininkai turė
tų paremti tuos biznierius, ku
rie stoja už organizaciją, o 
tuos bjznierius, kurie nesilai
ko organizacijos, turėtų ne
remti 4r žiūrėti kaip į skebus. 
Nes kaip • dirbtuvės darbinin
kai organizuojasi kovai už 
trumpesnes valandas, už ge
resnes sąlygas, o tuo tarpu at
siranda skebų, kurie kliudo 
organizuotiem darbininkam,---

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga.prie

Pasaulinių Forų

Fairview Restaurant & Bar
I VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Hi . Savininkai

II Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
|| Degtines, Vynai ir Alus

•

Vieta maSinom pastatyt. Si {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance i fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

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

Geo. Kaminskas y

Sūnų

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

i
Turime puikų sandėli gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokiems reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

■3J

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.
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dar didesnis už

• Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

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

ir atleisti. Bet 
susirinkimus 

kuopos valdy- 
jau blogiau ir

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue 

NEWARK, N. J.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių 
Gyvenimo Dailės eksponatų, 

[tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

57% Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

stalas irgi bus 
nes jau dabar 

kad 
paaukos

su dd. O. 
J. Vanagu, 
pasisekimo

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Didžiausis Conn.
Spaudos Piknikas

Už poros savaičių, rugsėjo 
(Sept.) 17, įvyks didžiausis 
Connecticut valstijoj Spaudos 
Piknikas. Vieta—Lighthouse 
Grove, Sta. 24, East Hart
ford, ant Glastonbury kelio.

Viskas yra ruošiama, kad 
piknikas būtų 
kitų metų.

Šeimininkių 
pasekmingas,
gavome daug prižadų, 
draugės ir draugai 
kiek galės pinigais ar tavo- 
rais. Prie stalo bus priimta 
visokį valgiai, kaip tai: mė
sos, sūriai, pienas, daržovės, 
fruktai, pyragai, pyragaičiai, 
kugeliai ir gėrimai. Taipgi ir 
gėlės.

Jau aukavo $1.50 pinigais 
drg. M. Margaitienė, kad pa
pirkti ką nors iš maisto. O 
drg. Ona Vilkaitė-Silks sakė, 
kad aukos smulkius daiktus, 
kurie yra reikalingi, kad pa
daryti valgius skaniais.

Hartfordo šeimininkės ren
giasi daugiausiai aukoti ir 
dirbti šeimininkių stalui pik
nike. Bet negalima norėti, 
kad jos vienos viską suaukos 
ir pagamins. Tikime, kad ki
tos kolonijos irgi pagelbės, 
kaip ir kitais metais, nes pik
nikas ne dėl Hartfordo nau
dos ir ne vienas Hartfordas 
rengia.

Pereitais metais iš kitų ko
lonijų buvo daug suaukota dėl 
šeimininkių stalo. Waterbu
ry, Bridgeport, New Haven, 
New Britain ir iš mažesnių 
kolonijų daug pagelbėjo, kad 
būtų pasekmingas stalas. Bet 
šiemet, draugės ir draugai, 
daugiau turėtumėt padirbėti.

Kas jau žinote ką aukosit 
(ar pinigais ar tavoru), ma
lonėkit pranešti, kad galė
tum dabar jau garsinti, ką 
turėsim. Taip pamatysim, ka
tra kolonija daugiau dirba 
šiuo laiku, ir sykiu žinosim, 
ko reikės dapirkti 
ninkių stalo.

Hartfordo arba 
čių, kurie negalėtų
statyti savo aukas, malonėkit 
pranešti laišku ar telefonu 
sekančiai: V. Taraškienė, 333 
Blue Hills Ave., Hartford; 
Telefonas: 6-4512; O. Visoc- 
kienė, 56 Broadview PL, Wil
son, telefonas 2-9965; Kazlo- 
wiene, 23 Still wold Rd., We
thersfield, telefonas 9-2681. 
Taipgi M. Margaitienė, 19 
Tobey Ave., Windsor, ir Va
siliauskienė, 70 Ward PL, 
Hartforde.

Nesnausj<it, draugės ir drau
gai, bet į darbą! Parodykim, 
kad ir Connecticut organiza
cijom rūpi šios dienos reika
lai. Taipgi ir farmeriai,—ne
pamirškite atsilankyti ant pik
niko, nes dabar jau ir ant 
farmų mažiau darbo yra.

Malonu būtų matyti spau
doj, ką ,daro kitos 'kolonijos 
arba pavieniai draugai dėl šio 
pikniko, ir ar masiniai at
vyks ?

nuo skaitlingesnių, gyvesnių 
susirinkimų priklausys ir mū
sų kuopos pagyvėjimas. Eili
nis draugas ar draugė, jeigu 
ir praleidžia kokį susirinkimą, 
tai dar galima 
kada kuopos 
pradeda išlikti 
bos nariai, tai
būti negali. Kas gi nutiks su 
pačia kuopa, jei patys virši
ninkai neatsilanko į susirinki
mus ?. . .

Praeitame susirinkime, ku
ris atsibuvo 27 dieną rugpjū
čio, įstojo į mūsų kuopą Ma
rijona Miliauskienė. Ji išpildė 
aplikacijos blanką ir užsimo
kėjo įstojimą. Dabar, jei tik
tai pereis daktaro šerengą, 
taps mūsų kuopos narė ir mū
sų šeimynėlė padaugės.

Draugai camdeniečiai! Jei
gu kuris ar kuri norit® save 
apsidrausti ligoje ar pomirti
niame apdraudos skyriuje, 
jums geriausia proga apsi
drausti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime, Camdeno kuo
poj susirinkimuose, kurie atsi
būva paskutinį nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, pas J. 
Lastauską, 686 Central Avė., 
Camden, N. J.

— O-----

Serga Drg. Rušinskas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos narys ir geras darbuo
tojas mūsų judėjime, drg. 
Rušinskas, jau veik mėnuo 
kaip serga. Jis guli Lakeland, 
N. J., ligonbutyj. Jį atlankyti 
galima sekmadienių popie
čiais. Atlankykime savo scr-

prieš Lenkiją. Beveik už 
kiekvieną, kad ir mažiausį 
p r a s i ž engimą, nusakoma 
mirties bausmė.

Lietuvių Restaurantas 
BAR ir GRILL 

toline

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS

dėl šeimi-

priemies- 
patys pri-

Camden. N. J

I ■-!>'
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Dėl šemininkių
Stalo Komisija.
V. Taraškienė.

Mūsų Susirinkimai
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 118-ta kuopelė pra
deda šiek-tiek gyvėti. Nors 
tiesa, kad kuopos susirinkimai 
nėra skaitlingi, bet jau pra
deda ateiti į reguliariškų susi
rinkimų vėžes ir visai nekrei
piama atydos į tuos draugus, 
kurie dvi valandas pasivėlina, 
arba visai ‘-^užmiršta” ateiti į 
susirinkimą. z

šitokis draugų elgesys, man 
regis, yra labai negeistinas. 
Visai nesvarbu, ar kuris iš 
mūs mokėsime savo duokles 
ar nemokėsime, bet susirinki
me privalome dalyvauti, nes mas išleistuvių vakarėlis, su-

—o—
Papuolė

lenku 
kunigas, 
(lietuvis),

Bėdon
baptistų 
Walter 
tapo

Kunigčlis
Camdeno 

bažnyčios 
Dworeckis
areštuotas ir įtartas žmogžu
dystėj.' Dalykas yra toks: 
Apie trejetas savaičių atgal, 
atrasta užsmaugtas ir pake
lėj į žoles įmestas minėto ku
nigo dukters, Wandos Dwo- 
reckiūtės, lavonas. Kunigas 
dėl savo dukters tokios žiau
rios mirties taip susijaudino, 
kad net apalpo iš gailesčio. 
Bet dabar aiškėja, kad pats 
tėvas-kunigas yra suokalbi
ninkas savo dukters mirties.

Kunigas Dworeckis buvo 
vedęs lenkų tautos moterį, 
kuri jau mirus. Jis turi dar 
du savo broliu lietuviu. Bet 
kaip pats kunigėlis, taip ir jo 
broliai yra nepavydėtinos re
putacijos žmonės. Pats 
k u n i g.ė 1 i s apie porą me
tų atgal buvo papuolęs į 
bėdą dėl kilusio gaisro jo re
zidencijoj. Paskui turėjęs ne
susipratimo su jauna mergina, 
kuri pas kunigėlį tarnavo. 
Tarp merginos ir kunigėlio 
įvyko kas tokio, kur įsimaišo 
ir nelaimingas garnelis. . .

Kunigo duktė Wanda buvo 
netoli bėgus nuo savo tėvelio- 
kunigėlio. Trankydavosi su 
vaikinais ir net kelis lygiai 
kartus buvo išdrėbta iš auto- 
mobiliaus ir palikta. Sakoma, 
kad buvus ir ne visai susitu
pėjus. Dabar kyla aikštėn, 
būk ir pats tėvas prisidėjęs 
prie dukters nužudymo, kad 
gavus jos pomirtinę apdrau- 
dą virš 5 tūkstančių dolerių.

Jau yra areštuota ' jaunuo
lis, Peter Schewchuk. Tai 
buvęs Dworeckio įnamis, kuris 
vedžiojosi. su Wanda. Areš
tuotas ir nužudytos merginos 
tėvas, kunigas W. Dworec
kis, kuris būk prikalbinęs jau
nuolį, kad jo dukterį už
smaugtų.

Atrodo, 
skandalu, 
dymai dėl
dos toli jfražu neužsibaigė. 
Mat, yra žmonių, kurie už do
lerį savo tėvą ar motiną nu
smaugtų. Senas Vincas.

rengtas per drauges J. Kas- 
močienę, N. Baranauskienę, 
O. Klimaitienę ir tt. dėlei O. 
Kundrotienės ir J. Vanago, 
kurie apleidžia Great Necką. 
Vakarėlyj dalyvavo gražus 
būrelis draugių ir draugų, su 
kuriais gyvenant prisiėjo ben
drai veikti. Reikia pasakyti, 
kad O. Kundrotienė buvo 
širdinga, draugiška ir links
mo būdo draugė. Ji buvo pa
žiba darbininkiškų organiza
cijų parengimuose su puikio
mis dainelėmis; ji taipgi bu
vo rėmėja darb. judėjimo ir 
finansiniai. Drg. J. Vanagas 
iš amato barberis (turėjo bar- 
bernę). Jisai visados stovė
jo už darbininkų reikalus ir 
juos rėmė. Reikia manyti, 
kad ir ateityj tokiu bus. Lai
ke vaišių ir linkėjimo kalbtų 
per drg. F. Lideikį buvo pa
siūlyta parinkti aukų dėl 
dienraščio “Laisvės” 20 metų 
jubilėjaus. Aukavo sekamai: 
O. Kundrotienė, J. Vanagas 
ir Ig. Urbonas po $1; po 50c: 
M. Urbon, T. Vezdžiūnienė, 
F. Lideikis; po 25c: O. Kli- 
maitienė, J. Baranauskas, Če- 
pinskienė, J. Kupčinskas, Ch. 
Laužaitis, P. Bėčis, A. Kasmo- 
čius, A. Simokaitis, J. Pun
dzevičius ir J. Laužaitienė; M. 
Hacinkevičia 15c, A. šeškia- 
vičius 10c, J. Pilvinis ir Pun- 
dziavičienė po 5c. Viso aukų 
surinkta $7.75.

Atsisveikinant 
Kundrotienė ir 
linkime jiems gero
jų gyvenimo geruose sumany
muose ir darbuose. . .

—0—
Susilaukėme du nauju lie

tuviu biznierių. M. Urbon, 
visiems gerai žinomas kriau- 
čius, buvęs brooklynietis, už
sidėjo drabužių ir čeverykų 
krautuvę po No. 87 Stealnbęat 
Rd., Great Neck’e. Jip siuva 
naujus siūtus ir atlieka viso
kių drabužių taisymo ir pro- 
sinimo darbus. M. Urbon ir 
jo draugė yra mandagūs ir 
draugiški žmonės. Patartina 
visiems aplankyti jų krautu
vę.

Kitas naujas profesionalas 
—tai Ig. Urbonas. Jis užsi
dėjo barberšapę po No. 103 
Steamboat Rd. Kadangi jis 
yra prityręs savo amate, tai 
darbą atlieka puikiai. Patarti
na visiems atsilankyti ir per
sitikrinti.

—o—
Draugės moterys smarkiai 

rengiasi prie Lietuvių Moterų 
Seimo, kuris įvyks rugsėjo 7, 
8 ir 9 dd., Brooklyne. Gražių 
rankdarbių surinkta ir pa
siųsta. Delegatės išrinktos į 
Seimą; sukelta ir finansų dėl 
padengimo Seimo išlaidų ir tt. 
Pasirodo, kada draugės dir
ba, tai ir pasisekimo turi.

—o—
Pirmyn Choras pasirodė ga

na puikiai. Suorganizavo gra
žų būrį važiuotojų su dideliu 
busu į LDS III Apskričio pik
niką, kuris įvyko rugpjūčio 27 
d., Cranford, N. J. Kadangi 
tęisas išvažiavo nuo A. J. Kas- 
rhočių svetainės, tai savinin
kas aprūpino važiuotojus su
teikdamas puikią dovaną, kad 
piknike visi bendrai galėtų 
pasivaišinti. Kaip- choristai, 
taip ir visi važiuotojai už tai 
yra dėkingi A. Kasmočiui. 
Piknike greatneckiečiai pasi
rodė puikiai kaip dainavime, 
taip ir bėgimo sporte.

Reporteris.

kad su aršeniko 
Philadelphijoj, žu- 
pomirtinės apdrau-

Great Neck, N. Y
Trumpos Žinutės

Rugpjūčio 25 d. A. J. Kas- 
močių svetainėje įvyko links-

Berlynas. — Hitleris pa
skelbė įstatymą, pagal ku
rį bus baudžiami visi, kurie 
kaip nors priešinsis karui

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARRISON IR KEARNY, 

NEW JERSEY ’
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

Sept. 6 d., po. Nr. 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J., 7:30 P. M; Visi 
draugai kviečiami dalyvaut šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptart ir rengtis prie ru
deninių parengimų.

Sekr. K. K.
(207-208)

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

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

Estate o f

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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

NOTARY 
PUBLIC

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.

RHEA

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

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

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

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

nu

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą is
priežasties slogos—šalčio

VE:

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

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

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

nimai. Sąlygos jums pagal išgalią. , IŠTYRIMAS DOVANAI 

(Praktikuojąs jau
27 Motus)

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

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

Open Day and Night

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 skaniausią 
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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPĄS BAKERY 36-42 Slagfi Street BrwUn. H. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE

•*.' »>;H* n1
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Šeštas puslapis LAISVE

Y>rko^zWž'#i 7i nloi
hattan, kurie visi esą perpil
dyti Amerikon skubinančiais 
pabėgėliais iš karo paliestų 
šalių Europoj.

Antradienis, Rugs. 5, 1939 *

TURIME SUKELTI PINIGU

WPA-Miesias Suteikė 
Džiaugsmo Vaikam

Tolimi Svečiai-Viešnios
Jau Renkasi

Gražusis Koncertas Jau 
Šį Šeštadienį

Laivai Skubina į Šios
Šalies Portus

Baigiantis karščių sezonui 
ir miesto bendrai su WPA 
teiktiems išvažiavimams laivu 
biednuomenės vaikams ir mo
tinoms, miesto majoras La
Guardia pareiškė pasitenkini
mą, kad šiemet išvešta dvigu
bai tiek, kiek pernai. Trys 
miesto laivai Murray Hill, 
Queens ir Colonel Clayton iš
veždavo 1,510 per dieną. 
Biednuomenės vaikams ir mo
tinoms tas reiškė progą vienai 
dienai pabėgt iš miesto karš
čių, dulkių ir triukšmo.

Viena diena pašvęsta ir se
nukams, išvešta 200 miesto 
globojamų senukų virš 65 me
tų amžiaus. Jie taipgi aukštai 
įvertino tokią permainą.

Pereitais metais, kaip sako 
majoras, išvažiavimams nau
dota tik du laivai ir išvežta 
24,781 vaikas, šiemet skaitli
nė veik padvigubinta, išvežta 
54,411 vaikų ir motinų. Jis 

‘pareiškė viltį, kad tie išvažia
vimai bus tęsiami ir sekamais 
metais.

Pereito šeštadienio vakarą 
atvyko chicagietė Moterų Sei
mo delegatė (viena iš 14-kos 
Seime būsiančių chicagiečių 
delegačių) M. Slančiauskie- 
nė, taipgi A. Gukas ir 
vienas svečias. Sykiu su 
grįžo 
tuvos

į rytus viešnia iš 
p-nia Pavilonis.
RETA VIEŠNIA

dar 
jais 
Lie-

su

Išvažiavimuose, šalti už
kandžiai vaikams duodami 
nemokamai, o motinoms leista 
įsidėt savo arba pirktis ant 
laivo už 10 centų. Išvažiavi
mus prižiūri WPA ir švietimo 
Department© paskirti žmonės. 
Jie mokina vaikus žaismių ir 
socialės veiklos, taipgi vaidi
nimų, ir aiškiifh pakelyje esa
mų įžymių vietų istoriją.

Išvažiavimuose dalyvavo 
242 mokyklų vaikai iš visų 
dalių miesto.

Reikalinga Nakvynių
Tik pora savaičių liko 

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

Jei kas galite priimti apsi
nakvoti vieną ar daugiau at
stovių, prašom pranešti Sei
mo Komiteto narėms arba 
Nakvynių Parūpinimo Komisi
jai, A. Depsienei arba O. Vi- 
sockienei. Taipgi galima pa
skambinti “Laisvės” ofisui, 

GG 2-3878, ir prašyti d. 
liauskaitės užrašyt jūsų 

pranešimą.
I1W IL ■■ ±_L_L .■-------------------------■---------------------2, - ■ .'J ---------'---------------- ------
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Sekmadienio vakara, 
linksmais, grįžtančiais 
“Laisvės” pikniko, Philadel- 
phijoj, brooklyniečiais, at
vyko Marė Janonienė, žymio
jo lietuvių velionio poeto Ju
liaus Janonio motina, gyve
nanti Pasadena, Md. Viešnia 
vyriausia atvyko matyt-girdėt 
Moterų Seimą, rugsėjo 7, 8 
ir 9, ir dalyvaut jo poseimi- 
nėse iškilmėse — Koncerte ir 
bankiete, rugsėjo 9-tos popie
tį ir,vakarą. Taipgi pamatys 
Pasaulio Parodą, didmiestį ir 
aplankys eilę visuomeniškų 

visuomenininkų, 
dainiaus 

seka
motina 

lietuvių 
ir jos 
žinanti,

Gražios dainos ir lietuvių 
liaudies šokiai sudarys mote
rų rengiamo poseiminio kon
certo programą šį šeštadienį, 
rugsėjo 9-tą. Kadangi tai 
įvyks taip svarbioj ameriki
nėj kultūros — meno įstaigoj, 
Brooklyno Muziejuje, tad 
klausytojais bus ne tik lietu
viai, bet ir nuolatiniai Muzie
jaus parinktinių programų 
klausytojai amerikiečiai.

Lietuviaai dar pirmu kartu 
pasirodys prieš amerikiečius 
su tokia rimta programa, 
šaunusis New ark o lietuvių 
choras Sietynas, vadovauja
mas kompozitorės B. L. šali- 
naitės, specialiai šiam koncer
tui susimokino garsaus ame
rikiečių poeto Walt Whitma- 
no kantatą “Aš Girdžiu 
Ameriką Dainuojant.” Solo 
dalį toje dainoje išpildys sim
fonijos orkestrų solistė Biru- 
ta Ramoškaitė iš Hartfordo. 
Taipgi choras ir solistė dai
nuos lietuviškų liaudies dai
nelių.

pas- 
, didie- 

Ame-

A n g 1 i j ai i r Fra n c 1 j a i 
kelbus Vokietijai karą 
ji garlaiviai skubina į 
rikos portus. Tačiau karo pa
skelbimo laiku radosi atviro
se jūrose 54 keleiviniai lai
vai, puikus cielius grobio me- 
džiojantiems submarinams ir 
kitiems karo laivams.

Laisviečiai su nekantrumu 
laukiame Petro Baranausko, 
jis buvo žadėjęs grįžt kaip tik 
tuo laiku, kada užsižiebė ka
ro gaisras. Ar jis buvo tarp 
spėjusių pasigaut vieną iš pa
skiausiu laivų, tenka spėlioti. 
Taip pat laukiama d. Lazaus
kienės su dukrele Lilija ir ei
lės kitų brooklyniečių. Chica
gietė veikėja Abekienė irgi 
randasi kur nors Europoj.

Ne mažiau susirūpinę ir ei
le iš Lietuvos atvykusių sve
čių, kurių planai buvo tik pa
sisvečiuoti čionai, turėjo tiks-

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvu ir Žieminiu Palty

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

ir audimai

Siūtai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

Overkautai vertės $20.00, dabar...

Overkautai vertės $22.50, dabar..

Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

keleivius* 
pap rastai 
rūpinosi, 
svarbu, 

galė- 
karo 
suti-

mil-

miliono 
vakaro 

521,902 
168,847

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

įstaigų ir 
Liaudies 
glaudžiai 
visuomenišką veiklą
darbuotojus. Jinai 
kas parašė knygas, paskaitas, 
kas rašo sekamas, kas jas 
leidžia. Ji aukštai gerbia vi
suomenei pasišventusius dar- 
butojus, lietuvių kultūros kė
lėjus.

Šiandien laukiama atvyks
tant chicagiečių J. ir J. Stan
čikų, J. Misevičiaus, O. Gar- 
šinskienės, S. Rimkienės, U. 
Andrulienės, K. Keturakienės, 
M. Rasimienės. J. Skeberdv- 
tės. Iš Hart, Mich., atvyksta 
žymi ankstyboji darbuotoja 
tąrp moterų M. Dundulienė. 
Taipgi laukiama jauna veikė
ja Anna C.'Loręnt iš Kenosha, 
Wis.

Už dienos 
chicagietės M. 
kužiūtė, C. 
daugelis kitu
įvairių kolonijų. Iš Philadel- 
phijos atvyksta bent trys jau
nuolės. '■

Brooklyniečiams bus puiki 
proga daugelį tolimu viešnių 
sfteit poseiminiame bankiete, 
kuris įvyks šio šeštadienio va
karą. Central Palace, 16-18 
Manhattan Avė.. Brooklvne. 
Visi prašomi įsio-vti bilietus 
jau dabar, nes tik tuo būdu 
rengėjos galės pilnai tinka
mai priimti gerbiamas vieš
nias ir svečius, taipgi kaip 
reikiant patarnauti visiems 
atsilankiusiems.

kitos atvyksta 
Schult*, E. Mi- 
Stakevičienė ir 

delegačių iš

F ''-WI■ggL 
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Matt..' #

nskaitė, Aido
skambins

\ Plaukiojantis $35,000,000 
vertės palocius Queen' Mary 
šį kartą laimingai pribuvo 
New Yorkan pirmadienio ry
tą vežinas 2,385 
250 daugiau, negu 
vežama. Mažai kas 
kokį kambarį gavo,
kad pateko ant laivo ir 
jo palikti užpakalyje 
padegtą Europą. Laivą 
ko '225 inspektoriai.

Francijos didysis jūrų
žinąs Normandie randasi ’New 
York o porte.

Pirmasis iš New Yorko per
to išplaukė 600 pėdų ilgio 
laivas Carinthia, Cunard li
nijos, vežinas 73 keleivius, su 
juodai uždengtais langais ir 
su smėlio fortifikacijomis 
vojingose vietose.

Šiuos žodžius rašant, 
kiama Gdynia-American 
jos laivo Batory, pirmo 
kų laivo, pribusiančio 
po prasidėjimo karo,
laivų American Banker, ir Sa
mana, President Roosevelt; 
vėliau He de France ir Man-

Parodos Žinios
Sekmadienį Pasaulio Paro

dą atlankė virš puse 
lankytojų, iki 10:30 
praėjo pro vartus 
žmonės. Tai buvo
daugiau, negu savaitė atgal.

Laukiančių progos įeit susi
darė eilės, vietomis- 'po 75-' 
100 žmonių. Auto pastatymui 
vietų pritrūko. Apie 500 žmo
nių lankėsi pirmosios pagel
bės stotyse su įvairiom nesvei- 
katom. Per dieną pasimetė su 
tėvais 275 vaikai. .

Namų Rakandų Krautuve

pa-

lau-( 
lini- 
len- 

čionai
taipgi

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers Magdės, po 

vyru Butanavičienė, taipgi jos dūk
tos Marės Butanavičiūtės ir sūnaus 
Vinco Butanavičiaus. Iš Lietuvos į 
J. V. pribuvo daugiau per 30 m. at
gal ir visą laiką gyveno Trenton, 
N. J. Jei kas žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti man, už ką bū
siu labai dėkingas. A. Pajaujis, 329 
E. Center St., Shenandoah, Pa.

(204-210)

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

i nun i imi
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M47 ROGERS BROS 
‘MUICA-J FniEST JILVItPLATI

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
MODERN MAID with the Secretary 
of State of New York to be used on 
foods, beverages and grocer’s sundries 
of every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. (192-209)

šokikių 
lietuvių

ėraiti 
SALE

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

D
(Steam Boiler)

ALDONĄ1 ŽILINSKAITĖ 
dalyvaus moterų poseiminio 

koncerto programoj.

Aldona
Choro mokytojų, 
pianu.

Grupė gąičių 
nfeniškai perstatys 
liaudies šokius: klumpakojį, 
aguonėlę, kepurinę. Grupę 
sudaro Lillian Milčiūtė, Ona 
Daukantaitė, ,Luiza Makutė- 
naitė, Suzana Waitelyte. Jau
nuolės padėjo daug pastangų, 
kad gražiai susimokint ir 
aukštai pastatyt lietuvių liau
dies šokius svetimtaučių aky
se.

Visi prašomi įsitėmyti, -k- 
koncertas įvyks rugsėjo 9-tps 
popietį, 4 vai., Brooklyno Mu
ziejuje, Eastern Parkway (ar
ti Prospect Parko Botanic 
Garden), Brooklyne. Įžanga 
nemokama. Visi ir visos kvie
čiami atsilankyti. Rengia mo
terų Seimo Komitetas.

Rengėjos.

Telephone: EVergreen R-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių*
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokiu kapinių: parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

ir

Parduodami

bilietai jau pla-

prašomas daly- 
bankiete.

Logan Bar & Grill
Degtinės, Vynai ir Alus

Lapkėsi "Laisvėje”

LAISVĖS” JUBILĖJINIS
BANKIETAS

Pieno vartotojai pradėjo ko
vą prieš kėlimą kainu varto
tojams. Jie nurodo kitus 
dus atlygint farmeriams 
dėtą mokestj.

IŠRANDAVOJIMAI
Parsiduoda grocernė su vėliausiais 

įtaisymais, turi ir šaldytuvą. Už
pakalyje yra trys kambariai. Gali
ma padaryti gerą pragyvenimą, nes 
kampinė krautuvė. Dėl daugiau in
formacijų prašome kreiptis po ant
rašu: 103 Berry St., cor. Ng. 8th 
St., Brooklyn, N.Y.

(207-208)

Federalis Teismas nuteisė 
7 vyrus, norėjusius nusukt iš 
valdžios $17,000 WPA me
džiagomis Queens projektuo
se.

Važiuodami j Pasaulinę Pa
rodą Užvažiuokite pas 

Vincą Karloną 
Jis draugiškai jus priims 

patarnaus visokiais gėri
mais ir valgiais.

Visas rugsėjo mėnuo yra 
skiriamas minėjimui 20-ties 
metų sukakties kaip “Lais
vė” eina dienraščiu. Rug
sėjo mėnesiu turime gauti 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
gauti “Laisvės” bendrovei 
naujų šėrininkų ir ruošti 

jubilėjinius parengimus^

Rugsėjo 24 Sept.
Įvyks Jubilėjinis bankietas 
Brooklyne. Tai bus iškil
mingas paminėjimas mūsų 

dienraščio 20-ties metų 
gyvavimo.

Bankietas Bus

Ideal Ballroom
151 Knickerbocker Ave.

kampas Flushing Ave.

Kiekvienas “L-vės” skak 
tytojas, kiekvienas rėmėjas, 
platintojas ir bendradarbis 
iš artimos Brooklyno apy
linkės yra 
vauti šiame

Bilietai

Bankieto 
tinami. Prašome iš anksto 
įsigyti bilietus. Kaina $1.25.

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

>

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT 
. $2925

Open Stock Price $58.69
Clement Vokietaitis
LIETUMIS ADVOKATAS 

50 l^ourt Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

H

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

Telefonai, EVergreen 7-1661

7
J

Mateušas Simonavičius
Gražiui Įrengta Susiejimams įstaiga

Pirmadienio ryta atlankė 
“Laisvės” ištaiga-Jonas ir K. 
Sereikai, ir Morkus ir Kristina 
Skliutai iš Montello. Mass, 
švenčių proga, jie atvyko pa
matyt Pasaulio Parodą, kuri 
svečius labai sudomino ir, ži
noma. privargino. Vyksta at
gal antradieni.

bū- 
pri-

49

61-34—56th Road
Maspeth, L. I., N. Y.

— o —
Važiuojant iš Brooklyno į 

Pasaulinę Parodą arba iš Pa
rodos į Brooklyną pas Karloną 
—pakeliui.

Turiu keturius kambarius, visada 
kerštas vanduo ir maudynes ir gy
venu vienas, norėčiau gauti pusi
ni aką, vieną vyrą arba nedidelę šei
myną. Visi kaštai bus pusiau, o 
reidą viso tik $12.00 į mėnesi. Ma
tyti galima sekmadienį visą dieną, 
o šiokiom dienom nuo 5-tos vai. iki 
vėlai — Petras Kregždys (užpaka
linis namas ground floor), 55 So. 1st 
Street, Brooklyn, N. Y.

(208-209)

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! ■ Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ii' 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutes, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribųot/T skąičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton 
įsteigta nuo 1892 metą 

701 ČRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tėl.: Stagg 2-2178 

EKSPERTAI TAISYME

CHARLES’
• UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elevelterlo stoties

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

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

JONAS 
512 Marlon St 
ir Stone, Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
kamp. Broadway

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkčle savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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




