
KRISLAI
Vėžio Risčia. . .
Lenkija ar Vokietija?
Gražios Viltys,. Bet...
Am. Liet. Mot. Seimas.

Rašo P. Balsys

Kuomet iš visur ateinančios 
žinios skelbia, kad karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos jau 
prasidėjo, kad Vokietijos ka
riuomenė pradėjo didelius 
puolimus visu Vokietijos-Len- 
kijos pasieniu, tai “Vienybės” 
kolumnistas p. J. Krūzė rugs. 
2 d., savo skaitytojus “infor
muoja” : M

“Dabar apie padėtį Euro
poje. Kol kas. ji nepasikeitė. 
Kai pradėjo šios savaitės 
pradžioje svyruoti tarp taikos 
ir karo, taip dar ir šiandien 
tebesvyruoja. . . atrodo, kad 
nė viena valstybė nenori ka
riauti. . .”

Kaip matome, p. Krūzė se
ka Europos įvykius vėžio riš- 
čia. ..

Tūlas Užsienietis “V-je” ra
šo, kad jam besisvečiuojant 
Lietuvoje teko sužinoti Lietu
vos gyventojų nuomonė, ką 
jie mano daryti, jei prisieitų 
Lietuvai “prie ko prisidėti, 
ar. . . bendrai sugyventi uni
joj.” Kitais žodžiais, ką jie 
pasirinktų — Lenkiją ar Vo
kietiją ?

Į p. Užsieniečio atsiklausi- 
mą jaunesnioji karta atsaky
davo — Vokietija, o vyresnio
ji — Lenkija.

Jaunesnieji maną, kad iš- 
tautėjimo pavojus iš vokiečių 
pusės mažesnis, negu iš lenkų, 
nes vokiečiai “nėra mūsų tiky
bas, jie protestonai, liutero
nai ir kit.” O lenkai, jų nuo
mone, labai greit ištautins, nes 
jie “tą patį Dievą garbina.” 
Be to, jaunesnieji teigia, jog 
“iš Vokietijos kultūriniu atžvil
giu mes turėtume daug ko pa
simokyti.**z

Vyresnioji karta mananti 
priešingai. Jos nuomone, iš- 
taUtfijimo pavojus didesnis iš 
vokiečių pusės. Pavyzdžiui 
rodo, kaip Vokietija elgiasi su 
čechoslovakų tauta.

Prieš kiek laiko, savaitraš
tis “Dirva” atsiklausė nuomo
nės savo skaitytojų tuo klausi
mu. Dauguma jų pasisakė už 
Sovietų Sąjungą.

Charakteringa dar ir štai 
kas. P-nas Užsienietis žymi, 
kad Lietuvos jaunieji maną, 
jog Lietuvai papuolus “uni- 
jon” su Vokietija, tai ji (Vo
kietija) padės lietuviams at
gauti Vilnių. Gi vyresnioji 
karta mananti, kad Lietuvai 
esant po Lenkijos “globa” 
galima tikėtis pagelbos at- 
griebimui Klaipėdos.

Kaip jaunųjų, taip ir “se
nių” troškimai geri, viltys 
gražios. Bet tuom pačiu sy
kiu jos ir kūdikiškos. . . Is
torija dar nėra girdėjusi, kad 
grobuonys-imperialistai turė
tų nuoširdumo bei žmonišku
mo. Jeigu Lietuva kada ir 
atgaus Vilnių ar Klaipėdą, 
tai tik per kovą!

Ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 
prasidės , istorinis Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimas. Sa
kau, “istorinis”, nes taip pla
taus ir bendro suvažiavimo 
nėra buvę Amerikos lietuvių 

.moterų istorijoje. Tai nebus 
koks siauras vienos centrali
zuotos organizacijos seimas. 
Į jį suvažiuos atstovės nuo 
įvairių fratemalių organiza
cijų bei jų kuopų, nuo pašel- 
pifiių draugijų, apšvietos kliu- 
bų, chorų, dramos grupių, 
etc.

Seimas įvyks rugsėjo 7-8 
dd., Brooklyn© Muziejaus 
patalpoje.

Linkėtina, kad šis mūsų 
moterų suvažiavimas būtų 
apstus ir konstruktyvis!

ORAS. — Giedra.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Prancūzai Šturmuoja Nazius
LENKŲ LAKŪNAI BOMBARDAVO DU 

' VOKIETIJOS MIESTUS
‘ / * m---------------—2----------

ANGLAI PASKANDINO PREKINĮ 
VOKIETIJOS LAIVA

- -------------------------- *—-rr . .
Varšava. — Lenkijos lėk

tuvai bombardavo Oder- 
beltsch miestą, Vokiškoj 
Silezijoj.

Paryžius. — Pusiau-ofi- 
cialiai pranešama, jog Len
kijos orlaiviai bombardavo 
Frankford miestą Vokieti
joj, už 55 mylių nuo rube- 
žiaus.

Vokiečiai sako, kad jų 
lėktuvai nuviję lenkų orlai
vius.

Varšava. — Lenkų raite
liai veja atgal vokiečius Ry
tinėje Prūsijoj palei liniją 
nuo Klarsholmo linkon Ko- 
walewo, kaip praneša len
kai.

Lenkų raiteliai prasilau- 
žę per Vokietijos sieną į 
šiaurių vakarus nuo Čens- 
takavos. (Bet naziai užgin
čija tokį lenkų žygį.)

Lenkai Nukirtę 17 Vo
kietijos Orlaivių

Varšava,, rugs. 5. — Oro 
kautynėse į šiaurių rytus 
nuo Čenstakavos, lenkai nu
šovę žemyn 17 Vokietijos 
lėktuvų, o savo praradę tik 
8 lėktuvus.

Italija Nuduoda, Kad Ne
dalyvausianti Kare

Roma. — Keleiviniai ir 
prekiniai Italijos laivai 
“drąsiai” plaukią į Ameri
ką ir kitus kraštus. Tuomi 
Italija pabrėžia savo inten
ciją laikytis “bepusiškai” 
dabartiniame kare Vokieti
jos su Anglija, Francija ir 
Lenkija.

. a J; ■: — 
Lenkai Atkariavo Gdynios

Priemiesčius
Varšava, rugs. 5. — Len

kai, žūtbūtiniai , užpuldami 
vokiečius, a t g r iebė nuo 
priešų du priemiesčius Gdy
nios, savo prieplaukos mies
to, šiauriniame gale Lenkų 
Koridoriaus.

ČECHŲ LEGIONAS KA
RIAUJA LENKIJOJ 

PRIEŠ NAZIUS
Varšava,’rūgs. 5. — Per

bėgęs iš Čechoslovakijos, 
generolas Levas Prchala 
vadovauja tūkstančiams sa
vo tautiečių, kurie, susidė
ję į Cechų Legioną, kariau
ja už Lenkiją prieš Vokie
tiją. v '

Varšava, rugs. 5. — Len
kijos'valdžia rengiasi išsi- 
kraustyt iš Varšavos į ko
kią saugesnę vietą, kaip 
praneša United Press.

Naziai Maršuoja iš Slova
kijos prieš Krakovą

Berlin, rugs. 5. — Vokie
čiai maršuoja prieš lenkus 
ir iš Slovakijos pusės. Jiem 
telikę jau tik 21-na mylia 
pasiekt Krakovą, istorinį ir 
pramoninį Lenkijos miestą.

Su Laivu “Athenia” 
Žuvę iki 300 Žmonų
London, rugs. 5. — Apie 

100 žmonių tikrai žuvo, kai 
Vokietijos submarinas tor- 
p€davo ir paskandino kelei
vinį Anglijos laivą “Athe- 
nią,” už 200 mylių nuo 
Šiaurinės Airijos. Bet nėra 
žinios dar apie 200 to laivo 
keleivių ir įgulos narių. Su
prantama, kad dauguma jų 
taipgi žuvę. Vienus tiesiogi
niai užmušė torpedos spro
gimas; kiti prigėrė, kuo
met apsivožė gelbėjimosi 
valtis.

Laive buvo apie 1,450 
žmonių. Anglijos ir Švedi
jos laivai išgelbėjo daugu
mą jųjų.

“Athenia” buvo torpe
duota be jokio persergėji
mo, neduodant progos išsi
gelbėt to laivo žmonėms.

Berlyno naziai sakė, kad 
“pačios Arfglijos mina” (po
vandeninis sproginys) pa
skandino tą laivą. Bet kai 
kurie anglai tvirtina, kad 
jie ten matę Vokietijos sub- 
mariną po to, kai jis pa
leido torpedą į laivo “Athe- 
nijos” šoną.

London. — Anglų preki
niai laivai bus lydimi kari
nių laivų, kaip apsauga* nuo 
Vokietijos submarinų (nar- 
laivių).

Chamberlaino Melas

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain savo pareiškime su- 
žiniai melavo, būk padary
ta “sąjunga” tarp Vokieti
jos ir Sovietų, ,

NAZIŲ SUBMARINAS 
ŠAUDĘS Į GELBĖJI

MOSI VALTIS
London, rugs. 5. — Na- 

zių submarinas ne tik tor- 
pedavo ir paskandino An
glijos keleivinį laivą “Athe
nia;” jis taip pat mušė du 
šūvius iš savo kanuolių j 
valtis, kuriomis gelbėjosi 
žmonės nuo skęstančio lai
vo, kaip sako žuvusios 
“Athenijos” kapitonas Ja
mes Cook.

Jie Pralaužė Vokiečių 
Tvirtumų Sienų

Angly Lakūnai Sužeidę Kelis Vokiečiy Karinius Laivus; 
Naziai Kanuolėmis Nukirtę Penkis Angly Lėktuvus

Paryžius. — Francija didžiosiomis kanuolėmis 
bombarduoja Vokietijos “Vakarinę Sieną,” nazių tvir
tinu liniją, vadinamą “Limes” arba Siegfried linija.

Pagal pranešimus spaudai, tai francūzai kai kur 
prakirtę nazių tvirtoves ir net jau durklais kaujasi su 
naziais.

(Francijos cenzūra, šiuos žodžius berašant, dar 
slepia net vietas, kur jie šturmuoja tą Vokietijos tvirto
vių “sieną.”)

Pradėjo prieš nazius veikt ir Francijos oro laivy
nas.

Pranešama, kad Vokietijos lėktuvai bombardavę 
Paryžių.

Francijos lakūnai bombarduoja geležinkelius ir 
vieškelius pasieninėse Vokietijos srityse.

ANGLIJOS ORLAIVIAI UŽKLUPO NAZIŲ LAIVUS
London, rugs. 5.— Anglijos lėktuvai bombardavo 

Vokietijos karo laivus stovinčius Wilhelmshavene ir 
Brunsbutettelyj,.Šiaurinėj Jūroj prie Kiel kanalo.

Pasak rSglų, tai keliomis oro bombomis jie pa
vojingai sužeidę vieną nazių karo laivą; bet anglai taip
gi “turėjo nustolių.” Anglų bombos, sakoma, pataikė ir 
kelis kitus Vokietijos karinius laivus.

Berlin. — Naziai praneša, kad dvylika Anglijos 
bombinių lėktuvų atakavo Wilhehnshaveną ir Cuxhafe- 
ną. Sako, kad vokiečių priešorlaivinės kanuolės nukirto 
žemyn penkis Anglijos lėktuvus.

30 NAZIŲ LĖKTUVŲ NAIKINO VARŠAVA
Varšava. — 30 Vokietijos 

lėktuvų kartotinai . mėtė 
sprogstamąsias ir padegan
čias bombas ant Varšavos 
geležinkelių stočių ir orlai
vių stovyklų: bet jie Jaip 
pat suardė bei sudegino 
daugį krautuvių ir priva
čių namų.

Lenkų lėktuvai, galop, 
nuvijo šalin nazių bombi- 
nius orlaivius. Lenkai sako-

“Bremen,” Vokietijos Did- 
laivis, Bėgąs į Meksiką
New York. —Čia gauta 

pranešimų, kad didis Vo
kietijos keleivinis laivas 
“Bremen” visais garais 
plaukiąs į Meksiką, jieško- 
damas ten prieglaudos. Jis 
apleido New York rugs. 30 
d., bet nedrįso grįžt į Vo
kietiją: bijojo, kad; Anglijos 
kariniai laivai gali jį su
imti.

Į Meksiką taip pat bėgąs 
kitas didelis Vokietijos lai
vas “Columbus,” 32,000 to
nų įtalpos.

VOKIEČIAI TORPEDAVĘ 
NORVEGŲ LAIVĄ

Copenhagen, Danija, rugs. 
5. — Neoficialiai praneša
ma, kad naziai torpedavo 
vieną prekinį ; Norvegijos 
laivą, beplaukiant jam iš 
Lenkijos uosto Gdynios.

si nukirtę žemyn tris vokie
čių lėktuvus.

(Naziai praneša, kad oro 
kovoj virš Varšavos jie su
naikinę septynis Lenkijos 
lėktuvus.)

Šiuo kartu bombarduoda
mi Varšavą, vokiečių lakū
nai užmušė daugį nekari
nių žmonių, bet dar tikrai 
nežinoma, kiek-

Anglai Pasėjo Milionus 
Atsišaukimą Vokietijoj

London. — Keli kariniai 
Anglijos orlaiviai, skraidy
dami virš Vokietijos, pasė
jo 6 milionus lapelių-atsi- 
šaukimų vokiečiam. Jie sa
ko,, kad Hitleris visai be 
reikalo privertė Angliją iš- 
stot karan prieš Vokietiją. 
Lapeliai tikrina, kad Angli
ja kariauja tik prieš nazių 
valdžią, o, ne prieš vokie
čius kįip tautą. Jie tvirti
na, kad Hitleris bus su
muštas, nes jau pačioj karo 
pradžioj stokuoja Vokieti
jai maisto ir kitų reikme
nų; o Anglija ir Francija 
tai “turi neribotą įvairių 
reikmenų daugybę” tęsti 
karą iki laimėjimo.

San Jose, Costa Rica. — 
Nežinia kur dingo trys ka
riniai Amerikos lėktuvai.

Naziai Konfiskuoja Geres
nius Radio Priimtuvus

London. — Pranešama, 
kad Vokietijos valdžia atė
mė iš žmonių visus tokius 
radio priimtuvus, per ku
riuos galima girdėt žinios iš 
užsienių.

Vokiečiai Atkirto 
Lenkų Koridorių

Varšava. — Vokiečiai, 
šturmuodami lenkus orlai
viais, kanuolėmis ir tan
kais, užėmė Bygdoszcz ir 
Grudziadz miestus Pomor- 
žėje-Lenkų Koridoriuje, ir 
visai atkirto tą koridorių 
nuo Lenkijos iki Chelmno 
miesto. (Koridoriuje liko 
tūkstančiai Lenkijos karei
vių ir daugiai ginklų, kaip 
sako naziai.)

Lenkai dar tebelaiko savo 
rankose Gdynią, prieplau
kos miestą, ir didelį ginklų- 
amunicijos sandėlį Wester
platte. Tos dvi pozicijos yra 
šiaurinėje dalyje buvusio 
Lenkijos Koridoriaus.

MAIŠTAI VOKIETIJOJE
PARYŽIUS, rugs. 5. — 

Gauta žinių, kad vokiečiai 
daro sukilimus prieš Hitle
rio valdžią Cologne, Dussel- 
dorfe ir kituose miestuose 
vakarinėj Vokietijoj.

Čenstakava Naziy Rankose
•_—ii__

Berlin. —«- Lenkai neat
griebė savo “šventmiesčio” 
Čenstakavos, kaip kad jie 
buvo pranešę pėr radio. 
Siaučia atkaklūs mūšiai 
tarp vokiečių ir lenkų į 
šiaurių rytus nuo čensta
kavos.

(Diena pirmiau buvo pa
skelbta, kad naziai užėmę 
gubernijos miestą “Rado- 
mą.” Bet pasirodo, jog tai 
buvo ne Radom, bet daug 
mažesnis miestas Radomsk, 
arti Čenstakavos.)
•> Kertasi vokfečiai su len
kais prie Mlawos, už kelio
likos mylių nuo Rytų Prū
sijos sienos/

F R A N CIJOS KOMUNIS
TŲ VADAS KARIAUS 

PRIEŠ NAZIUS
Paryžius. — Francijos 

Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius Maurice 
Thorez įstojo j armiją ka
rui prieš Vokietijos nazius.

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad čechijos gyvento
jai kelia maištus prieš na
zius.

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

Montevideo, Uruguay. — 
Anglijos šarvuotlaivis su
stabdė prekinį Vokietijos 
laivą “Glindą,” nuėmė nuo 
jo visus 42 įgulos narius, ir 
tik paskui bombardavo ir 
paskandino tą nazių laivą.

Vokiečių laivas “Olinda” 
vežė kviečius ir “kenuotą” 
mėsą iš Pietų Amerikos j 
Vokietiją. Tai buvo 4,570 
tonų įtalpos laivas.

Berlin, rugs. 5. — Naziai 
sako, kad jų armija suėmus 
15,000 lenkų į nelaisvę ties 
Čenstakava.

Varšava. — 50 Vokietijos 
lėktuvų bombardavo ir dali
nai sunaikino lenkų Raudo
nojo Kryžiaus traukinį.

Turkija Nenori Preky
bos su Naziais

Istanbul, Turkija. — Na
zių prekybos-ūkio atstovai 
ūmai išvažiavo iš Turkijos.

Turkija nenori panaujint 
prekybinę sutartį su Vokie
tija.

“Patys Anglai” Paskandinę 
Savo Laivą, Sako Naziai

Berlin. — Naziai vėl tvir
tina, kad patys anglai pa
skandinę savo keleivinį lai
vą “Athenią,” kuriuom 
plaukė bent pora šimtų 
amerikonų. Hitlerininkai" 
sako, kad Anglija, pati 
skandindama savo laivą, 
norėjo išprovokuoti Ameri
ką į karą prieš Vokietiją. 
Anot nazių, Vokietija “ne
turėjus” nė vieno submari
ne net iš tolo nuo tos vie
tos, kur torpeduotas ir nu
skandintas laivas ■ “Athe
nia.” ■ ...

--------------------- ---- -------- J r: .

Vokietijos Mina Paskandino 
Graikijos Laivą

Copenhagen, Danija." — 
Sprogus nazių1 minai, - tapo 
paskandintas pelkinis Grai
kijos laivas “Košti” už po
ros mylių nuo ’ Švedijos 
kranto, į pietus nuo Fal- 
sterbo. Vienas Vokietijos 
laivas išgelbėjo visus 29 na
rius Graikų laivo įgulos.

NAZIŲ LAKŪNAI TE.
RIOJA KAIMIEČIUS

Varšava. — Lenkai sako, 
kad Vokietijos lakūnai nuo
lat bombarduoja ir kulkos
vaidžiais apšaudo kaimus 
Varašavos apylinkėj. Taip 
jie išžudę daug vyrų, mo
terų ir vaikų, dirbusių lau
kuose.



Antras puslapis

i

LAISVI Trečiadienis, Rugs. 6, 1939 ♦>

l&isv®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
x every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-3878

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

2.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ........ — $6.00
Foreign countries, per year ......- $6.50
Canada and Brazil, per year ~— $5.50 
United States, six months ............ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........ $3.25
Foreign countries, six months ...... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

Act of March 3, 1879.
< '' ■ ' ' , .... ....... ■■ ■-

Nauja Anglijos Valdžia
Veidmainiška Anglijos premjero 

Chamberlaino politika pražudė Čechoslo- 
vakiją, Austriją, Albaniją, Klaipėdą, Is
paniją ir galų gale atvedė prie baisios 
nelaimės žmoniją—naujo pasaulinio ka
ro.

Ta valdžia sugriuvo. Anglijoj susida
rė nauja valdžia, į kurią įeina: John Si
mon, Anthony Eden, — kurie smarkiai 
prieštaravo Italijos fašistų agresijoms 
Ethijopijoj, ir kuriuos Chamberlainas 
išėdė. Įeina Winston Churchill, kuris 
daug kartų išvien su Eden smarkiai kri
tikavo Chamberlaino valdžią už nusilei
dimus, Tiesudarymą apsigynimo sutarties 
su Sovietais. Įeina ten ir dar eilė žmo
nių, kurie buvo priešingi fašistų užpuo
limams.

Nauja valdžia, bet ji pervėlai. Jeigu 
ji būtų susidarius bent du mėnesiai at
gal, tai veikiausiai būtų išvengta tos bai
sios karo katastrofos. Visiems yra aiš
ku, kad jeigu ne veidmainiška Anglijos 
politika, kad jeigu būtų priimta Sovie
tų Sąjungos pdzicija bendram apsigyni
mui nuo agresorių, tai karo nebūtų. Bet 
Chamberlain ėdė tuos žmonės, išgrūdo 
iš valdžios, tik dabar pasikvietė, kada 
Anglija kare.

Sovietų Neutralitetas
Sovietų Sąjungos laikraščiai plačiai 

aprašė karą tarpe Vokietijos fašistų ir 
Lenkijos. Jie įdėjo žemlapius, kurie pa
rodo, kokie frontai susidarė naujame 
Pasauliniame Kare.

Kas liečia Sovietų Sąjungą, tai ji lai
kysis kieto, griežto neutraliteto — nesi-e 
kišimo. Sovietų Sąjungos politika “yra 
taikos ir nepriklausomybes.” Reiškia, 
Sovietai nieką nesirengė ir nesirengia 
užpulti, bus neutralūs, laikysis savo tai
kos politikos, bet tuo pat kartu ir pil
niausios nepriklausomybės, tai yra, kad 
jiems niekas negalėtų nusakyti jų politi
ką. Ponas Chamberlain siekė to, kad taip 
padaryti, idant SSSR klausytų jo, kaip 
klauso Anglijos kolonijos. Jis, matyti, 
užmiršo, kad Sovietai nėra Anglijos ko
lonija.

Sovietų spauda aiškiai nurodo, kad ne
gali būti nei minties, kad Sovietai kaip
nors militariai padėtų fašistinei Vokie
tijai. Tūli politiniai vadai išsireiškė-, kad 
nepaisant Anglijos ir Franci jūs veidmai
niškos politikos praeityje, po to, kada jos 
buvo priverstos stoti karan prieš Vo
kietijos fašistus, agresorius, vis dar yra 
galimybė, kad Sovietų Sąjunga gali pe
tys pety n su Francija ir Anglija kariauti
prieš fašistus agresorius, bet ne prie
šingai.

Anglijos reporteriai labai įkyriai tei
ravosi, kokios Sovietų Sąjunga laikysis 
politikos linkui karo. Jiems buvo atsa
kyta, kad Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
nepuolimo — nekariavimo sutartis ne- 
pąkeicia SSSR politiką. Juk Sovietai ir 

; prąeityje turėjo, nepuolimo sutartį su 
Italija, Lenkija, o vienok tas jiems nepa
stojo kelio griežtai užstoti Ethiopiją ir 

" reikalauti aštrių žingsnių prieš užpuoli- 
išstoti, prieš 

J Lenkiją, kada> ji kėsinosi pavergti Lie-
ĮĮ-
Tie patys reporteriai klausė, ar So- 

• vietai darys prekybą tik su viena ka
riaujančia puse ar su abiem.

Jiems buvo atsakyta, kad prekyba ne-

/ ■

*

pakeičia neutralumo padėties. Jiems nu
rodė į faktą, kad Jungtinės Valstijos ve
da prekybą ir su Japonija ir Chinija, o 
tas vienok nepakeičia Jungt. Valstijų 
neutralumo poziciją.

Reiškia, Sovietai palaikys prekybą* su 
abiejomis pusėmis. Lenkija turi puikią 
progą, nes jos sienos apie 1,000 mylių il
gio su Sovietų Sąjunga. Ji gali be jokių 
kliūčių viską' parsigabenti. , Anglija ir 
Francija, be abejonės, valdys jūras, tai
gi jos iš Baltųjų, Juodųjų ir Tolimųjų
Rytų Sovietų prieplaukų gali parsiga
benti kas joms reikalinga. Kas liečia 
Vokietiją, tai jai. lieka tik Baltijos Jū
ros, per kurias ji galės palaikyti prekybą 
su Sovietais. Bet ir čia veiks' Anglijos 
karo laivai ir submarinai. Taigi, ir pre
kybos srityj talkininkai turi daugiau 
progų laimėti iš SSSR, negu Vokietijos 
fašistai.

Sovietai laikysis griežto neutraliteto, 
bet tuo pat kartu bus pasirengę atremti 
bet kokį pasikėsinimą ant jų teritorijos. 
Raudonoji Armija padidinta, karo orlai- 
vynas ir jūrų laivynas paruoštas.

Karas ir Lietuva
Lietuvos pašonėj liepsnoja antras pa

saulinis karas. Nėra abejonės, kad ne
kartą bus sulaužytas Lietuvos neutrali
tetas. Jau dabar ateina žinių, kad Vo
kietijos orlaiviai skraidė virš Lietuvos 
teritorijos. O mūšiai eina vis dar toliau 
nuo Lietuvos. Jeigu Vokietijos armija 
įsibriaus giliai į Lenkiją, prasidės mū
šiai Lietuvos pasienyj, ^tai bus daugiau 
panašių įvykių. Yra numatoma, kad Vo
kietijos ir Lenkijos armijų komanda, vie
ni antrų apsupami, gali mestis į Lietu
vos žemę. yTodėl pavojus didelis. Lietu
vos ginkluotos jėgos paruoštos, bet jų 
gali neužtekti priešo atrėmimui. Iš ki
tos pusės, gal bus ir palikta Lietuva 
ramybėj, nes nei .Vokietija, nei Lenkija 
nenorės įsigyti sau naują priešą. Vokie
tijos fašistai jau ir taip turi užtektinai 
priešų. Lenkijos ponai turi prieš Save 
galingesnę armiją, negu jų armija. To
dėl tokioj padėtyj jr Lietuvos apsigyni
mo jėgos turi reikšmę. Galimas dalykas, 
kad ne kartą bus sulaužytas Lietuvos 
neutralitetas, bet jeigu tai nebus tiesio
ginis pasikėsinimas, tai veikiausiai tik 
protestais tas ir pasibaigs.

Kaip kurie žmonės stato tokius klau
simus: Lietuvą nuskriaudė Lenkija pa
vergdama Vilnių ir Vilniją, ar nebūtų 
gerai, kad dabar Lietuva išstotų prieš 
Lenkiją ir pareikalautų atgal savo že
mes?

Kiti sako: Lietuvą dar šiemet nu
skriaudė Vokietijos fašistai paimdami 
Klaipėdą, ar nebūtų gerai, kad dabar 
Lietuva pareikalautų iš Vokietijos ją 
atgal ?

Mes manome, kad abu žygiai būtų 
Lietuvai nelaimė. Jeigu Lietuva dabar 
pareikalautų Vilniaus ir Vilnijos iš Len
kijos, tai veikiausiai kiltų karas. Gali
mas daiktas, kad šiandieninėse sąlygo
se Lietuvai ir pavyktų lenkus išvaryti, 
nes jie turi pilnas rankas su vokiečiais. 
Bet kas laukia Lietuvą, tada, kad Angli
ja ir Francija nugalėtų Vokietiją? Tada 
Lietuva galėtų būti ir visai pasmaugta. 
Ją apkaltintų, kad ji pasinaudojo Lenki-
jos nelaime ir užpuolė, kaip pereitais 
metais Lenkija pasielgė su čechoslova- 
kija.

Iš antros pusės, jeigu Lietuva išstotų 
prieš Vokietiją, tai dabar nazių galinga 
Laro mašina sunaikintų Lietuvą. Gali
mas dalykas, kad pabaigoj karo Lietuva 
atgautų Klaipėdą ir Lenkija už pagelbą
jai kare su Vokietija atiduotų Vilnių ir 
Vilniją, bet tai būtų labai brangia kai
na atgauta. Prie to, dar nėra užtikri
nimo, kad Vokietijos fašistai bus įveikti. 
Dar Mussolinis stovi ginkluotas. Dar la
bai neaiški politika visos eilęs valstybių: 
Jugoslavijos, Bulgarijos, Vengrijos.

Mes sakomę, kad. Lietuvos turi būti 
taikos, neutraliteto politika. Ši politika 
gal apsaugos ją nuo baisios karų lieps
nos. Gi karo pabaigoj Lietuva galės 
pareikalauti tp, kas p ai priklauso. Mes 
manome, kad Sovietų Sąjunga, kuri Vil
nių ir Vilniją Lietuvai pripažino, rėmė 
ir rems tas Lietuvos teises. O Sovietų 
Sąjunga daug reiškia. Taigi, Lietuvai 
reikia atsteigti demokratiją, suteikti 
žmonėms laisvę, padaryti gąlą persekio
jimams ir kietai laikytis neutraliteto.

Kokios Yra Kariau 
jančių Jėgos?

Kol kas karas yra tarpe 
.Vokietijos iš vienos pusės 
ir Lenkijos, Francijos 
Anglijos imperijos iš 
tros. Kokios gi jėgos?

Vokietija užima su 
vergta Austrija, Čechoslo- 
vakija, Klaipėda 259,000 ke- 
tvirtainiškas mylias žemės 
plotą ir turi 89,800,000 gy
ventojų.

Jos armija yra apie 800,- 
000 vyrų. Bet jeigu turėti 
mintyj, kad kaizerinė Vo
kietija pereitame Pasauli
niame Kare, turėdama 68,- 
000,000 gyventojų, buvo pa
šaukus į armiją. 11,000,000 
vyrų,. tai Hitleris galės pa
šaukti iki 15,000,000.

Vokietijos fašistų orlai- 
vynas galingas. Sakoma, 
yra apie 8,000 lėktuvų. Į 
mėnesį ji galės pasibudavoti 
apie 2,500 naujų lėktuvų. Ji 
turi apie 4,000 tankų. Ji tu
ri Kruppo, Skodos ir kitus 
karo reikmenų gaminimo 
fabrikus. Vokietija turi 
daug gelžkelių, plentų, stip
rią industriją. Tas padaro 
ją galinga karo pradžioj. 
Jos karo laivynas yra 219,- 
000 tonų įtalpos ir apie 300,- 
000 tonų būdavo j a. Ji turi 
greitų kruzerių, naikintojų, 
pusėtinai daug submarinų. 
Bet ant jūros vis vien ji ne
galės ,viešai pasirodyti.

Vokietijos fašistų silpnu
mas tame, kad jiems stoka 

^žaliųjų medžiagų, maisto, 
pavergtų " kraštų žmonės 
trokšta pasiliuosavimo, Vo
kietijos darbo liaudis bude
liškai buvo išnaudojama, 
baisus teroras. Šie vis da
lykai silpnins Vokietijos fa
šistų karo mašiną. Jeigu 
pridėti tą, ką dar galės pa
daryti Francijos, Anglijos 
ir Lenkijos karo orlaivynai, 
tai tuojaus bus aišku, kad 
Vokietijos padėtis kritiška. 
Bet, gali būti ir visokių ne
lauktumų. Mes tiek numa
tome, kad fašistai naudos 
visokius būdus, kad tik lai
mėjus. Jie baisiai bombar
duos, naudos nuodingas du
jas, ligų perus, viską!

ir 
an-

pa-

Jūrų laivynai bent šešis 
kartus didesni už Vokieti
jos. Orlaivių jos visos turi 
daugiau. Anglija į mėnesį 
gali pastatyti 2,000 naujų 
orlaivių; Francija — 1,200; 
Lenkija 80. Bet jos galės 
pakelti gamybą, nes turi 
užtektinai žalios medžiagos, 
darbo jėgų ir mašinerijos. 
Prie to, jos galės pirkti 
Amerikoj ir kitur.

Lenkijos, Francijos ir An
glijos pusėj niekados nesto- 
kuos žmonių ir žaliosios 
medžiagos. Jos turi visus 
susisiekimus jūromis, nors, 
žinoma, ten veiks vokiečių 
submarinai ir begailestin- 
gai skandys laivus. Jos tu
ri galingą industriją. Kad 
jų pusėj jėga, tai neabejo
tina.

Bet Vokietija daikte, ji, 
veikiausiai, pasiims Lenki
ją, pirm, negu jai ateis rim
ta Francijos ir Anglijos pa- 
gelba. Francijos ir Vokie
tijos siena labai fortifikuo- 
ta ir tūli karo specialistai 
mano, kad jų armijos ten 
išsilaikys kęlis metus. O jei
gu Anglija ir Francija ne
galės įsilaužt į Vokietiją, 
tai prisieis labai ilgo karo, 
marinimo, apgulos, bloka
dos pagelba ją imti. Kaip 
karas eis, dabar sunku nu
matyti. Vienas dalykas aiš
ku, jis bus žiaurus ir pra
gaištingas! Atrodo, kad ir 
ilgas. “Žaibo smūgiai,” ku
riems tikėjo Vokietijos fa
šistų komanda susmuko dar 
Ispanijoj, Chinijoj, o, dabar 
Lenkijos pasienio mūšiuose. 
Vokiečiai planavo maršuoti 
po 50 mylių į dieną — to 
nėra. O ilgas karas, tai Vo
kietijai peilis po kaklu.

š.

Jie Prakeikti, o Mes 
Šventi...

neutrališka. Tai irgi be ga
lo garbinga ir gražu. Tuo- 
mi turi džiaugtis ir didžiuo
tis kiekvienas sąžiniškas, 
kiekvienas gyvybę ir laisvę 
branginąs žmogus.. Taip tu
rėtų būti.

Bet taip nėra. “Tai ne
garbinga ir negerai,” šau
kia “Times” ir visa buržu
azinė spauda. Neatsilieka 
nuo to ir socialistinė spau
da. Ji irgi sušilus smerkia 
Sovietų žemę, kodėl jinai 
pasiliko neutrališka, pasi
traukė iš imperialistinių 
rietenų. Ir pasitraukė tik 
tada, kai visos pastangos 
sudaryti galingą taikos blo
ką nuėjo veltui, kai ją 
griežtai atmetė tie Lenki
jos, Anglijos ir Franci jos 
“didvyriai,” už kurių kri- 
minališką politiką daba? tų 
kraštų žmonės moka savo 
nekaltu krauju ir gyvybe.

Švelniausia pasakius, tai 
šitie buržuazinės ir socialis
tinės spaudos redaktoriai 
nesiskaito nei su tiesa, nei 
su logika, nei su sąžine.

A. B.

Kitos Pusės Jėgos
Antroje pusėje tuoj aus 

matosi milžiniška persvara. 
Štai daviniai:

Anglijos imperija turi kt. 
mylių plotą 13,253,240; gy
ventojų 496,870,000; armiją 
500,000; orlaivių 6,000; lai
vynas 2,200,000 tonų. 
Francija turi 4,894,448 ket
virtainių mylių plotą; 103,- 
100,000 gyventojų; 800,000 
armiją; 6,000 orlaivius; 
830, 000 tonų laivyną.

Lenkija'turi 150,413 ket
virtainių mylių poltą že
mės; 35,000,000 gyventojų; 
400,000 vyrų armiją/; 1,600 
orlaivių; 14,000 tonų laivy
ną.

Oia paduota armijos be 
rezervų. Anglijos išlavinti 
rezervai siekia 3,000,000; 
Franci jos — 5,500,000; Len
kijos — 1,500,000. Prie to 
jos gali daug daugiau pa
šaukti vyrų,1 kaip išlavinti 
rezervai. Jau dabar Lenki
ja turi apie 4,000,000 po 
ginklu. Pereitame Pasauli
niame Kare Anglija buvo 
mobilizavus 8,905,000 vyrų, 
p Francija 8,500,0Č0. jos 
dabar gąlės nemažiau mobi
lizuoti.

p Francija 8,500,000.

Ir pikta ir koktu skaityti 
poziciją buržuazinės spau
dos šiame istoriniame kon
flikte. Štai “New York Ti-S 
mes” rugsėjo 4 d. editorįale 
kalba apie karo kaltininkus 
ir apie mūsų Amerikos pa
reigas. Kalti, žinoma, Vo
kietijos naziai. Jie užpuolė 
Lenkiją. Jie pradėjo kąrą.

Su šiuo reikia sutikti ir 
mes pilnai sutinkame.

Bet tai tik viena pusė šio 
kruvino medalio. “Times” 
eina toliau ir išskaičiuoja 
šios katastrofos didvyrius. 
O tais didvyriais esą An
glijos Chamberlainas ir 
Francijos Daladier. Tikrai 
laimingi esą Anglijos ir 
Francijos žmonės, kad jie 
savo valstybės galvomis tu
rį tokius puikius, ideališkus, 
nuoširdžius, ir pro,tingus vy
rus.

Tai yra ir purvinas me
las ir pikta prigavystė. Juk. 
kaip tik šitie “didvyriai” 
išauklėjo Hitleriui ragus ir 
paruošė dirvą dabartinei 
Vokietijos agresijai. Jie lei
do Hitleriui ir Mussoliniui 
sumėsinėti liberališką Ispa
niją, kuri šiandien būtų 
puiki atrama prieš agresiją. 
Jiė pardavė Hitleriui Aus
triją, Čechoslovakiją ir 
Klaipėdą. Koks didelis šian
dien būtų taikos laimėji
mas, jeigu tebegyvuotų 
Austrija ir Cechoslovakija 
pačioje Europos širdyje 
kaipo nepriklausomos, gin
kluotos liberališkos valsty
bės! Deja, jų nebėra. Jos 
nazių prarytos. O naziams 
jas sušėrė Chamberlain ir 
jo kliką.

Pagaliau “Times” kalba 
apie tuos didžiuosius kraš
tus, kurie tebėra neįvelti į 
baisiąją skeMynę. Jungti
nės Valstijos yra vienas iš 
tų kraštų. Kaip puiku, kaip 
gražu ir garbinga, kad ši 
šalis neįyelta į karą! Ir mes 
turime dėti didžiausias pa
stangas, idant jinai pasi
liktų šimtų procentų neu
trališka !

Taip šaukia “Times,” taip 
giedą visa buržuazinė spau
dą. Įr žinoma, mes su tuo- 
mi sutinkame. Mes turime 
išlaikyti Jungtines Valsti
jas huo karo.

Bet... ot, bet... kaip su

Sovietų Sąjunga. Ji irgi 
tebėra neįvelta į karą. Jos 
jauni ir laisvi sūnūs dar ne- 
lieja savo brangaus kraujo 
karo frontuose. Jos mies
tai dar nebombarduojami ir 
dar nežųsta šimtai ir tūks
tančiai jos laisvų civilių gy
ventojų. Sovietų Sąjunga 
irgi sakosi pasiliksianti

Anglijos pusiau-kolonijos 
Australija ir Naujoji Ze
landija taipgi paskelbė ka
rą prieš Hitlerį.
Today

Berlin. — Hitleris išvyko 
į karo frontą prieš Lenki
ją

Paryžius. — Sumobilizuo
ta 8,000,000 francūzų karui 
su Vokietija.

Kom. Obalsiai.Šalies
" t <

ir Žmonių Saugumui
Komunistų Partijos Nacionalis Komitetas savo' 

praplėstam susirinkime rugsėjo 4 dieną priėmė ir pa
skelbė sekamus obalsius pasitikimui karinio pasaulio kri- 
zio: . <». J

Uz Amerikos tautinį ir socialinį saugumą.
Pilna moralinė, diplomatinė ir ekonominė pagelba 

Lenkijos žmonėms ir tiems, kurie gelbsti Lenkijai apgin
ti savo tautinę nepriklausomybę.

Embargo prieš Japoniją ir Vokietiją. Už sudaužy
mą fašistų agresijos ir už įsteigimą demokratinės taikos.

Visokia kreditų ir medžiaginė pagelba Chinijai.
Visokia pagelba demokratinėms spėkoms Ispani

joj ir Ispanijos pabėgėliams.
Pagelbėt Vokietijos žmonėms atsteigti demokrati

nę Vokietiją. Už laisvę ir tautinę nepriklausomybę Aus
trijos ir čechoslovakijos.

Jungtinių Valstijų ir Lotynų Amerikos, bendrai 
su Spvietų Sąjunga, iniciatyva dėl sušaukimo pasaulinės 
taikos konferencijos.

Nugalėt naujo Municho suokalbininkus ir J u troc- 
kistinius ir lovestoninius agentus. )

Paremti Sovietų Sąjungos taikos politiką.
Sustiprinti geros kaimynystės politiką, kaip de

mokratijos ir taikos atramą Amerikoje.
Apvienyt Ąmerikos žmones apie Naują Dalybą ir 

josios progresyviską politiką.
šąlin toriškus grūmojimus Amerikos tautinei vic- 

nybei. , yc.l&J
Gint ir plėšt Amerikos demokratiją.
Sunącionalizuot amunicijos pramonę.
Pažabot monopolistus ir pelnagrobius.
Prašalint iš Karo Industrijos Pramonės Tarybos 

monopolistus ir jų vietosna pastatyti žmonių atstovus.
Užtikrint darbininkams teisę organizuotis, kolek- 

tyves derybas ir darbo unijų lygmalą visose pramonėse.
Pilniausia parama darbininkams organizuotis į 

unijas visose pramonėse pagerinimui jų būkles.
Sugrąžint Ameriką į darbą.
Atmušti visas atakas prieš amerikinį gyvenimo

lygi-
Palaikyti žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvę. 

Apginti žmogaus Teisių Bilių.
Sumušti pasikėsinimą ant Komunistų Partijos le- , 

gališkumo, nes tai yra pasikėsinimas ant demokratijos 
ir žmonių vienybės.'

Padaryti galą visoms kampanijoms prieš žydus, 
negrus, katalikus ir ateivius, nes tki yra puolimas ant 
amerikinės vienybės ir laisvės.

Apgint Amerikos jaunimą—tą Amerikos apgynėją.
Sukurti žmonių depiokratinį / frontą nugalėjimui 

torių reakcijos 1940 metais.
Uz darbus/saugumą, demokratiją ir taiką!

...........



Trečiadienis, Rugs. 6, 1939 LAISVI
\

Trečias puslapis

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

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

Moterų Seimo 
Programa

Rugsėjo 1, 8 ir 9, 1939 m., Brooklyno Muziejuje
Sesija Pirma, 7 d. Rugsėjo, 10 v. Ryto 

Seimo suorganizavimas.

Sesija Antra:
Amerikos moterys, paskaita, K. Petrikienė.
Bendradarbiavimas su Lietuvos moterimis.

Sesija Trečia, 8 d. Rugsėjo, 10 valandą Ryto:
Jaunimo klausimas, paskaita, O. Stelmokaitė.
I. Y. W. C. A. atstovės kalba.
Menas, referuoja B. L. Šalinaitę.
Kalba Nacionalio Komiteto Kovai Prieš Karus preziden

tės Miss Josephine Schain.

Sesija Ketvirta:
Seneliams prieglaudos kūrimo klausimas.
Moksleivių fondo steigimo klausimas.
Ekskursija po Muziejų.
Užkandžiai Muziejaus restaurane, delegačių 

susipažinimui.

Sesija Penkta, 9 d. Rugsėjo, 10 vai. Ryto:
Gimdymo kontrolės istorija, paskaita, M. Gudzinskaitė.
Planuota šių dienų šeima, kalba Mrs. C. S. Livermore,.

R. N.
Filmą “Kam Leist Jiems Mirti?”

Sesija šešta:
Moterų problemos, referuoja A. Jonikiene.
Kitos diskusijos. »

Koncertas 9 d. Rugsėjo, 4 vaL po Pietų Muziejaus Salėje: 
Koncertui vadovauja'kompozitorė B. L. Šalinaitę.

Koncerto dalyviai:
Mrs. Leland Stowe kalbės koncertą atidarant.
B. Ramoškaitė iš Hartford, Conn.
Sietyno Choras iš Newark, N. J.
Aldona Žilinskaitė, skambins piano.

' Šokikių grupė, Lillian Milčiūtė, Ona Daukfcntaitė, Luiza 
Makutėnaitė, Suzana Waitelyte, pildys tautinius šokius.

' Bankietas ir šokiai 9 d. Rugsėjo, 8 v. Vakarp, 
Central Palące BalĮroom, 16-18 

Manhattan Ave., Brooklyn*
Bankieto programoj:
Aldona Klimaitė, pianu palydint Aldonai Žilinskaitei.
M. Schultz iš Chicago, Ill.

x Šokiams 5 kavalkų orkestrą.
Įžanga į bankietą $1.25. šokiams 25 c.

A. Jonikienė, pirm.
K. Petrikienė,, sek r.

Kelrodis į Moterų Seimą ir 
Rankdarbių Parodą

BMT SUBVĖMIS
Brooklyno Muziejus, kur būs Moterų Seimas ir Rankdarbių 

Paroda, randasi prie Prospect Parko Botanic Garden, 185 East
ern Parkway, Brooklyne.

Privažiuojama BMT linijomis. Imt Brighton Beach ekspre
sinį traukinį * iki Prospect Park stoties ir čia paimt lokalinį 
Franklin Ave. traukinį ir išlipt Botanic Garden stotyje.*
\ Atvažiavus į bile kurią busų ar gelžkelių stotį, New Yorke, 

klauskite artimiausios BMT stoties. Kad ne viena, tai kita rasis 
ne toliau 5 blokų. Iš Grand Central gelžkelio arčiausia bus 
Times Square stotis, iš Pennsylvanją ir Long Island gelžkelių, 
taipgi iš Greyhound busų—arčiausia 34th Street stotis, .iš CRR 
of New Jersey ir iš Hudson Tubes gelžkelių arčiausia Cortland 
Street stotis. Jose visose gausite Brighton Beach traukinį.

Galima važiuot ir IRT linijomis, bet nežin,antiem geriau 
įsitėmyt vieną, kad nesusipainiot. Jei nebežinote kur važiuot, 
klauskit uniformuoto konduktoriaus ar policisto, ne pašalinių.

AUTOMOBILIAIS
Atvažiavus į New Yorką iš Naujosios Anglijos, važiuokit 

Triboro Tiltu į Long Island City, paskiau į Greenpoint. Per
važiavus Newtown upelį, važiuokit Nassau Avenue, paskiau 
Bedford Ave. iki Eastern Parkway, sukit po dešinei.

Atvažiavus iš New Jersey ir kitų valstijų Holland Tuneliu, 
važiuokit Manhattan Tiltu ir Flatbush Ave. iki Eastern Park
way, sukit po kairei. •

') KELRODIS Į “LAISVĘ”
Norint pirma pasiekt “Laisvę” ir tą apylinkę, kur nakvynių 

komisija gyvena, reikia klaust kelio į Williamsburgą. Automo
biliams iš Naujosios Anglijos tas pats kelias, tik gale Nassau 
Ave. paimt ne Bedford, bet Union Avė. ir važiuot 
Eyck St. Iš Holland Tunelio važiuot į Williamsburg 
Grand St. t

“Laisvės” raštinė randasi kampas Ten Eyck ir

Baltimore, Md
MIRTYS

Sekmadienis, rugpjūčio 
27-ta, ytin buvo nelinksma, su
žinojus, jogei mirties šmėkla 
pasigrobė keletą iš gyvųjų tar
po.

Man teko su Mare Mačiulai- 
tyte-Byliene susipažinti 1929 
m., kuomet, kaip ir visi, ji at
keliavo Amerikon, apleidusi 
Lietuvoje Pajavonio apsk., 
'Skardupių kaime, Gražiškių 
valsč. gyvenančią mamytę ir 
dvi sesutes.

Su Benjaminu Byla susivedė 
1931 m. ir su juo gyveno šei
myninį gyvenimą iki nelaboji 
mirtis, rugpjūčio 26 d., John 
Hopkins ligoninėje, nepertrau
kė gyvybės siūlo einant vos 29 
metus.

Mirties priežastis: “tumor” 
ant smagenų, kuris buvo susek
tas gana vėlai. Nors dažnus 
galvos skaudėjimas - svaigimas 
atsikartodavo, bet visai nenu
matyta 

savaičių 
“tumor’ 
nauską, 
duoti operacijai.

Kadangi ji buvo perleidus 
apendiko operaciją .keletą mė
nesių 'atgal, laikinai nuo pasta
rosios susilaikė, nors nervai ta
me klausime tampriai įtempti 
likos.

Nuvežus ligoninėn, rugpjūčio 
24 d., jau nebuvo galima ope
racijos daryti, nes neliko ženk
lo, kad gyvybė būtų galima iš
saugoti.

Dideliausiame nuliūdime pa
liko vyrą, pusseseres ir pažįsta
mus Amerikoj. Dar didesnės 
širdperšos susilauks motutė 
Lietuvoj.

Jos gyvenimo draugas per 
penkioliką metų skaitė dienraš
tį “Laisvę,” bet pastaruoju lai
ku nebeturėjo 
mes, kad d. B. 
vėl bus mūsų 
tytojų tarpe.

M. Mačiulaitytė - Bylienė pa
laidota 30 d. rugpjūčio, su baž
nytinėmis apeigomis, Alfonso 
kapinyne.”

Laidotuves aptarnavo grabo- 
rius Ch. B. Kučiauskas,, .kurio 
įstaiga (po nauju adresu) yra 
637 Washington Blvd.

Ilsėkis, Mariute, ramiai šios 
šalies žemelėje, o likusiems, 
ypatingai gyvenimo draugui 
tamprios ištvermės pergyventi 
šią tau skaudžią nelaimę. 

♦ ♦ *
Nors amžiumi kiek vyresnė/ 

tačiau dar nesena Magdalena 
K^šinskaitė - Kvederienė-šir- 
vinskienė pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo rugpjūčio 24 d., savo na
muose, 702 W. Lombard St., 
kur užlaikė valgyklą ir gėrimų 
vietą.

,M. širvinskienė gimusi'1890 
metais, Vilkaviškio mieste. Į 
šią šalį’ pribuvo 1904 m. Per 
visą šį laiką gyvendama mūsų 
mieste įgavo daug pažįstamų 
ir draugų, ką rodė gausumas 
gelių. .

Vienus metus sirgo širdies 
liga, bet prisidėjęs plaučių už
degimas nutraukė gyvybės vie
lą ir taip silpnoje, darbų ir rū
pesčių suvargintoje širdyje.

Apart tolimesnių giminių 
liūdesyje paliko vyrą, dvi duk
teris ir du sūnus.

ta 
lei
rų 
jų 
la

pavojaus iki keletas 
atgal pripažinta esant 
per daktarą J. Mali- 

ręikalauta tuojau pasi-

iki Ten, 
tiltą ir

Lorimer 
Sts. Nakvynių komisijos narė Depsienė gyvena, kampas Union 
Avė. ir Scholes St. (virš grosernės). Komisijos narė Visockienė 
gyvena 180 Hooper St. /

Atvažiavus į New Yorką busais, reikia dasigaut į BMT 
subvę, paimt traukinį, einantį į Down Town, ir važiuot

• Jos pažiūros į gyvenimą im
is katalikų atžvilgio, tad pa- 
išgalę veikė katalikių mote- 
tarpe. Bet draugiškumo pas 
buvo užtektinai. Jos valgyk- 
yra centru pardavinėjimui

įvairių laikraščių, tarpe kurių 
randasi dienraštis “Laisvė.”

Su bažnytinėmis apeigomis 
likos palaidota rugpj. 29 d., 
Alfonso kapinyne. Laidotuvė
mis rūpinosi jų vedėjas J. Ka- 
šinskas.

Ir tau, Magdute, amžinos 
mybės šaltuose kapuose.

Vinco Duktė.

ra-

Šeimininkėms
dar-Dabar pradeda nunokti 

žuose. pomidorai (tomatoes). 
Kam laikas leidžia, galima su
sidėt gerų konservų žiemai. 
Knyga “Virėja” pataria seka
mus būdus: «

POMIDORŲ SUNKA

Pomidorai labai lengvai duo
dasi sukonservuoti ir nedaug 
laiko ima. Gerai nuplovus, nu- 
pj austyk nevalgomas dalis, su
pjaustyk į puses ar ketvirtada
lius, sudėjus į puodą, ant leng
vos ugnies pavirink, kol liksis 
ganėtinai minkšti, pertrėkšti 
per sietelį. Pdrtrėškus per sie
telį į atskirą puodą, dadėk 
druskos sulig skonio, užvirink 
ir verdančius pilk į gerai išste- 
rilizuotas bonkas. Tvirtai už
dengus apversk bonką; jeigu 
skystimas veržiasi, priveržk 
daugiau dangtelį ir apverstas 
leisk atvėsti.

Mrs. Leland Stowe
Moterų Seimo programoj jūs 

pastebėjote, kad moterų šeimi
nio koncerto atidarymo metu 
kalbės Mrs. Leland Stowe. Jūs 
pastebėsite ir tą, kad tai labai 
girdėta pavardė tik gal ne visi 
prisiminsime, kur, kaip?

Ištikro jūs tą pavardę gir
dėjote - skaitėte. Tai ypatingai 
jūs būsite girdėję visai nesenai, 
laike fašistų užpuolimo Ispa
nijos, kur Mr. .Leland buvo He
rald - Tribune korespondentu 
ir atsižymėjo kaipo vienas iš 
geriausių ir sąžiningiausių ka
ro korespondentų, aprašiusių 
demokratijos gynėjų kovas tei
singai ir gražiai. Moterų ren
giamo koncerto garbės pirmi
ninkė yra jo žmona.

Mrs. Leland Stowe, po tėvais 
Ruth Bernotaitė, yra augus 
Worcesteryje, Mass,, toj pat 
kolonijoj, kuri davė lietuviams 
šalinaitę, Avietėnaitę ir nema
žai kitų žymių moterų. Jinai

buvo veikli atletė, puiki plau
kiotoja. Prie to, buvo baigus 
dentisterijos mokslą ir prakti
kavo toj profesijoj. Ištekėjus, 
paliko savo profesiją, visą savo 
atydą atiduoda motinos ir šei
mininkės pareigoms. Jinai auk- 

jau

Sanger kovas - už moterų 
tvarkyt savo gyvenimą, 
šeimą. Josios darbai užža- 
p-nią Leland Stowe. O tie

perskaičius knygą apie Marga- 
retos 
teisę 
savo 
vėjo
darbai, kaip žinia, iš pradžių 
buvo labai sunkūs, reikalingi 
savęs išsižadėjimo, pasiaukoji
mo visuomenės, ypatingai bied- 
nuomenės gerovei. Gal būt tas 
geriausia ir išaiškina, dėlko ji 
pati sutiko .apleist kai kurias 
puošnesnes pramogas, kad pa
tarnaut savo tautietėms, iman- 
čiosioms kai ką veikt visuome
nine plotme. . ,

Ii du sūnelius, vienas 
11-kos, kitas 9 metų.

Esant vyrui užrubežiitose 
korespondentu ir jinai ilgai, 
apie 10 metų, su juo išgyveno 
Paryžiuje, tad nei nestebėtina, 
kad lietuviuose ji mažiau pa
žįstama, kaipo lietuvaitė. Ta
čiau išgirdus apie Amerikos 
lietuvių moterų ruošiamą Sei
mą, Rankdarbių Parodą, ir 
koncertą, taipgi bankietą, ji 
susidomėjo ir Seimo Šaukėjų 
Komiteto pakviesta sutiko da- 
lyvaut koncerto atidaryme.

Ją girdėsim ir arčiau pažint 
turėsime progą rugsėjo 9-tos 
popietį, Brooklyno Muziejuje.

Abelnai jinai turi stiprius 
palinkimus visuomeniškam dar
bui. Pastaraisiais laikais jinai raštyje “Laisvėje”.

“Honeydew melonas” arbū- 
as, pamerktas į kliuvinį syru- 
pą, būna labai skanus gardė
sis prie valgio.

Norint atšviežint sutarkuo
tą “cocoanut,” pamerkit į 
saldų pieną kelioms minu
tėms.
Garsinkite savo biznį dien-

Gaukime “Laisvei” Naujų Skaitytojų

POMIDORAI SRIUBOMS

užsirašęs. Tiki- 
Byla ateityje ir 
dienraščio skai-

Nuvalius pomidorus, perpilk 
verdančiu vandeniu, greitai nu
lupk žievę, supjaustyk į puses 
arba į ketvirtadalius, sudėjus į 
puodą, dadėk druskos sulyg 
skonio (tiks > šaukštelis dėl 
kvortos), pavirink 10 minutų 
ir dėk į išsteriliuotas bonkas.

POMIDORAI ČIELI
Parink neperdidelius, kietes- 

nius pomidorus, perpilk ver
dančiu vandeniu, ir labai at
sargiai nulupk žievę, saugojant, 
kad nepažeisti paties pomido
ro. Sudėk liuosai į bonkas, už
pilk sūdytu verdančiu vande
niu, pridenk su dugneliu ir su
dėjus į katilą, pripiltą verdan
čio vandens, pavirink 20 minu-t 
čių. Išėmus uždaryk 
atsargiai apžiūrėk ar 
žia vanduo iš bonkos. 
tyk perdaug bonkų.

POMIDORŲ SOSAS*

Nuvalius supjaustyk pčmido- 
rus į didesnius gabalus, virink 
kol liks ganėtinai minkšti per
trėkšti per sietelį. Pertrėškus 
per sietelį, numesk žieVes ir 
sėklas, gi pomidorų sunką vi
rink ant smarkios ugnies, kol 
ganėtinai liks tiršta.1 Juo il
giau virinsi, daugiau vandens 
išgaruos ir sosas bus tirštesnis. 
Beverdant dadėk' draskos ir 
verdančius pilk į išsterilizuo- 
tas' bohkas.

Londone net 4 
mokinami pagelbėt 
užsidėt ant pečių 
pundelį ir bėgt iš 
kariškų atakų.

drūčiai, 
nesiver- 
Nevar-

metų vaikai 
viens kitam 
pakeleivingą 
miesto laike

iki Union Square (14th St.); čia išlipus susirast laiptus žemyn 
į 14th St. Subway, paimt Canarsie traukinį ir važiuot/iki 
Lorimer St. stoties; išėjus iš stoties, eit Lorimer Styeet’u į de
šinę nuo požeminės linijos, ir už šešių blokų prieisit “Lais
vę,” kampas Lorimer ir Ten Eyck Sts.

Atvažiavusieji traukiniais nuo Bostono apielinkės į 
Grand Central stotį, ten'pat galite gaut požeminį traukinį iki 
Times Square (Shuttle to Times Sq.), o čia rasite įeigą į 
BMT linijos Down Town platformą.

Vokieti]os-Lenkijos karas plečiasi kaip baisiausia 
epidemija. Anglija ir Francija jau kariauja. Greit bus 
kare visa Europa! Žmones laukia žinių su dideliu žin
geidumu. Mūsų vyriausias darbas šiuom tarpu platinti 
“Laisvę,” padėti žmonėms gauti greitas ir teisingas 
žinias iš karo lauko.

{ * • ' • I I į * r

Prezidentas Rooseveltas stoja už tai, kad Amerika 
nesikištų į Europinį karą. Lietuviai skaitydami “Lais
vę” žinos kaip prezidentas mano išgelbėti šips šalies 
žmones iš tos baisios skerdynės. Platinkim “Laisvę, 
padėkime lietuviams aiškiai suprasti prezidento nusista
tymą mūsų šalies ir žmonių gerovei.

Šis karas greit gali išsivystyti į pasaulinį karą. Todėl 
labai svarbu sekti apie karą žinias ir informacijas. Pla
tinkime “Laisvę,” padėkime lietuviams susipažinti su 
tom aplinkybėm, kurios, traukia visą pasaulį į baisaus 
karo katastrofą.

Dabar lengviau negu bent kada anksčiau užrašyti 
“Laisvę,” tad stokime j darbą tuojau, eikime po stubas 
ir kalbinkime lietuvius užsisakyti “Laisvę.” Dabar pats 
laikas tam darbui, neatidėkime jiei vienai dienai! •

Dabar “Laisvės” kaina metams $5.50. Karui ple
čiantis viskas pabrangs, pakils ir “Laisvės” kaina. Ku
rie dabar užsirašys “Laisvę,” gaus visiems metams už 
$5.50. “Laisvės” platintojai privalo tai išaiškinti žmo
nėms kalbindami užsirašyti “Laisvę.”

Dabar minime dienraščio “Laisvės” 20 metų Jubi-
t

lėjų. Puikiausias paminėjimas jubilėjaus bus, kad gau
sime dienraščiui daug naujų skaitytojų.

• »

Kur tik susieinam su lietuviais, visur kalbinkime už-, 
sirašyti “Laisvę.” Gavę prenumeratas tuojau siųskite 

šiuom antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.Y.
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Amnestijos Falsifikacija ir Kiti
(Pabaiga) 

Amnestija pravesta minis
trų pirmininko pristatymu, 
ne pagal malonės prašymus. 
Net tautininkai, kai paleis
davo ką iš kalėjimo, nefal
sifikuodavo taip paleidimo 
fakto.

Amnestija turi būt. Da
bartinė falsifikacija nieko 
nepatenkina. Kraštas lau
kia amnestijos. Jei imti Lie
tuvišką Šliselburgą — Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėji
mą, tai jame tebėra 50 po
litinių kalinių, kurių dau
guma nuteista didžiausio
mis bausmėmis. Visa eilė jų 
dar turi kalėti iki gyvos 
galvos. Gruodis, Mileika, 
Gregeris, — nuteistas už 
Tauragės sukilimą, Januše- 
vičius socialdemokratas, nu- 
tei ,s 1927 metais, taip pat 
Kaunc^kalėjime Domas Ku
činskas, nuteistas iki gyvos 
galvos 1927 metais. Apie 
juos neduoda nei rašyti, nei 
kalbėti.

Visuose Lietuvos kalėji
muose pilna politinių kali
nių. Jų sąstatas panašus, 
kaip Šiaulių kalėjimo sąs
tatas: miesto ir kaimo dar
bininkų 66.7 nuoš., valstie
čių 10 nuoš., inteligentų ir 
moksleivių 14.5 nuoš., tar
nautojų 6.5 nuoš., amati
ninkų 3 nuoš. Daugiau kaip 
8 metus atsėdėjusių yra 
apie 20 nuoš.

Tų 20 politkalinių palei
dimas tėra lašas jūroje. 
Apie 400 dar kankinama 
kalėjimuose ir vėl naujai 
pripildoma darbo stovykla.

Koalicinė valdžia nusi- 
maskavo: ji šaukia apie Vo
kietijos pavojų, apie Vokie
tijos agentus, kurstančius 
streiką, o suiminėja darbi
ninkus ir komunistus. Be
gėdiškai stveriami gatvėse 
kada nors sėdėję už komu
nistinį veikimą žmonės ir 
grūdami į stovyklą.

Ką visa tai reiškia? Ko
kį pagrindą kalbėti, apie 
vokiečių kurstymą turi ge
nerolas Skučas? Vienas 
d a r b i n i n kas, buvęs prie 
naujo Lietuvos rubežiaus 
su Vokietija, ties Kretinga, 
pasakojo man, kokia ten 
dabar susidarė padėtis. Lie
tuvoje darbo nėra. Dirbau-

tieji gauna skurdų užmo
kestį. Už 10 valandų darbo 
gauna vos 4 litus, Kučins- 
kio Pabėdinskio fabrikas li
nų darbininkams moka vi- 
dutiniškąi vyrams 3.20 lt., 
o moterims 2.80 lt. Bet ir 
tokio darbo gauti negalima. 
O Vokietijoje darbo yra. 
Vokiečius varo į kariuome
nę, prie įvairių fortifikaci
jos darbų, o jų vieton sten
giasi privilioti svetimšalius 
darbininkus. Pereiti per sie
ną yra vieni niekai. Vokie
čių žandarai ir muitininkai 
negrąžina atgal be leidimo 
pereinančius sieną darbi
ninkus.

Vokiečiai moka į dieną 
po 40-50 markių, čia pat at
skaito 20 markių ir vėliau 
dar padaro įvairių išskaity
mų, bet vis dėlto šis tas lie
ka. Valiutos išnešti neduo
da, darbininkai viską prą- 
perka ten pat. Sviesto, laši
nių, kiaušinių jie ten ne
gauna, bet margarino gau
na. Visokių apgaunančių 
pilvą “erzacų” nusipirkti 
gauna. Dvi valandas po 
darbo juos priverstinai va
ro mokytis rikiuotės. Ir vis 
dėl to tuo neatbaido darbi
ninkų.
aiškus:
garino gaunu, o .čia aš tu-' 
riu tik duoną ir silkę.” Štai 
jums “pagrindas” kalboms 
apie vokiečių ranką staty
bininkų streike. Štai jums 
“pagrindas” areštuoti ko
munistus ir kairiuosius dar- 
bihinkus.

Lietuva jau pusiau pro
tektorate! Skučas areštuoja 
komunistus, bet neliečia vo
kiečių šnipų. Gestapo agen
tai pusiau viešai dirba savo 
darbą, jų niekas neliečia. 
Laikraščiams g r iežčiausiai 
įsakyta nerašyti prieš Hit
lerį, kuo švelniausiai rašy
ti apie hitlerizmo darbus, 
neskleisti žinių apie Čecho- 
slovakijos smaugimą ir ce
chų pasipriešinimą, apie vi
sa tai galima tik labai dip
lomatiškai pasakyti, “be 
įžeidimo,” o kas yra įžeidi
mas, — sprendžia vokiečių 
atstovybė. Ji daro demar- 
šus, o cenzoriai spaudžia 
redaktorius. Dar daugiau:

cenzūra neįleidžia Lietuvon 
nei vieno laikraščio, kuria
me tik kas nors parašoma 
apie Lietuvos santikius su 
Vokietija.

Kokie gi yra Lietuvos 
santikiai su Vokietija? 
Kauno hitlerininkai rengia
si statyti prie pat Laisvės 
alėjos savo ruduosius na
mus. Niekas nedraudžia. 
Vokiečių pasienio žandaras 
Lietuvos pasieniečiams pa
reikalavus gražinti perėju
sius sieną be leidimo Lie
tuvos piliečius, atsako: “Ne
šokinėk! Nežinia, kur ry
toj būsi

Taip, nieks nežino, kas 
su Lietuva bus rytoj. Tarp
tautinėse derybose minimas sybė dirba vokiečių naudai, 
pavojus Pabaltijui, minimi Tadas Blinda.

Suomijos, Latvijos ir Esti
jos vardai, bet neminimas 
Lietuvos vardas. Kodėl? Ar 
Lietuva jau atiduodama vo
kiečiams praryti? Ar Lie
tuva jau Vokietijos protek
torate ?

Daug kas kalba, kad su 
Lietuva baigta: pamažu, 
pamažu ir prarys mus hit- 
lerizmas. Ar prarys, ar pa
springs, matysihi ateityje. 
Bet faktas pasilieka faktu: 
Lietuva yra vokiečių infil
tracijos auka. Infiltracija, 
apie kurią tiek rašoma, vo
kiečių skverbimasis mili
metriniu metodu — ir. yra 
tas, ką mes turime Lietuvo
je dabar. Koalicinė vyriau
sybė, kuri nutyli vokiečių 
pavojų, koalicinė vyriausy
bė, kuri neruošia masių ko
vai prieš gręsiančių okupa
ciją, nedaro jokių palengvi
nimų. liaudžiai, bet tik sun-^ 
kiną naštą, — toji vyriau-

Man Patinka Montello
Montello, Mass., nedidelis 

miestelis. Į jį patekęs jau
tiesi kaip kokiam kaime. 
Ten yra daug medži

Nazių Lėktuvai Išžudė 1,500 
Žmonių Lenkijoj

Kodėl? Atsakymas 
“Ten aš nors mar-

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

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

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

New 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.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS 
Z *

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

Prašome tuojaus* siųsti užsakymus šiuom antrašu:

LIETUVOS ŽINIOS
ZAPYŠKIS 

Pardavinėdamas Grybus Pa
vogė Piniginę su 30 Litų 
Rugpjūčio 9 d. Pyplių kai

mo gyventojas K. l’oderis, 13 
metų amžiaus, pardavinėjo 
grybus Kačerginės vasaroto
jams. Bepardavinėdamas “nu
džiovė” vasarotojos p. Skoms- 
kienės piniginę su 30 It. Va
gilis policijos sulaikytas, pini
gai surasti.

Minijos pliažo "pirmoji auka. 
Nelaimė įvyko dėl besimau
dančių neatsargumo.

Daug Statoma Naujų 
Vasarnamių

šiuo metu Kačerginės ku-, 
rtfyte pradėta statyti daug 
naujų vasarnamių—vilų. Sta
to kauniškiai įvairūs tarnau
tojai ir biznieriai. - u

Plėšikai Visą Šeimą Suguldė 
į Lovas

Papilių valsčiuj, žilių kai
me, naktį pas ūkininką Da- 
mulį įsibrovė du ginkluoti plė
šikai, kuriuodu visa šeimą su
guldė į lovas ir liepė -nejudė
ti, o kas pajudės—grasino vie
toje nušauti. ’

Plėšikai grįčią iškratė ir 
radę 100 litų pasigrobė ir pa
bėgo.

Vaidenasi ^Plėšikai Baranaus
kas su Šablevičium

IX-to forto pabėgę plė- 
Baranauskas su šablevi-

Iš 
šikai 
čium policijos stropiai gaudo
mi.

Policija iš daugelio vietų 
gauna pranešimus, kad ten ir 
ten yra pasirodę Baranauskas 
su Šablevičium, net Kaune, 
Italijos g., buvo pasirodęs 
“Šablevičius.” Policijai nuvy
kus lie pranešimai nepasitvir
tina.

Aną dieną kriminalinei po
licijai skubiai buvo pranešta, 
kad Baranauskas esąs A. Pa
nemunės valse., prie 
plytinės.

Policijos, valdininkai, 
kę į nurodytą vietą, iš
jų, rado Baranauską, bet visai 
ne tą, kuris, be to, esąs ir 
nenormalus.

Kėdainių apskr. kelyje ras
ta išniekinta ir apiplėšta vie
na moteris. Daug kas mena, 
kad ir čia esąs Baranausko su 
Šablevičium darbas, bet kaip 
iš tikrųjų yra—nežinia.

Manoma, kad jeigu vietos 
gyventojai tuodviejų pavojin
gų piktadarių neslėps, nerems, 
tai juodu greit bus sugauti.

Rokų

nuvy- 
tikrų-

Skendo Trys Moterys
Gargžduose, ^Kretingos ap

skrityje, rugpjūčio 8 d. nuo 
Minijos upės pasigirdo pagal
bos šauksmai. Subėgę gelbė
ti vyrai pamatė beskęstančias 
tris moteris. Dvi jų pasisekė 
ištraukti su menkomis gyvy
bės žymėmis. Pasirodė, kad 
tai gyv. Gudienė ir jos sesuo, 
kurių viena greit atgavo są
monę, o po ilgo stropaus dak
tarų ir žmonių triūso pasise
kė atgaivinti ir antrąją. Ta
čiau apie 21 metų amžiaus 
Gudienės dukters, išbuvusios 
vandenyje apie 30 minučių, 
atgaivinti nebepasisekė. Nors 
dirbtinius kvėpavimus dirbo 
apie dvi valandas, bet niėko 
nebuvo galima padaryti. Tai

Vagis Šoko į Nemuną

Panemunės pliaže iš vieno 
piliečio buvo pavogti drabu
žiai. Nukentėjęs pilietis apie 
vagystę pranešė policijai, ku
ri vagį ten pat ir suėmė. Pa
sirodė, kad tai yra senas va
gis, recidivistas Jonas, Vaitu- 
konis. »

Suimtą Vaitukonį policinin
kas varė į miestą per tiltą. Ei
nant per tiltą Vaitykonis 
staiga šoko per turėklius į 
Nemuną. Tačiau Vaitukoniui 
nepavyko nei nusiskandinti, 
nei pabėgti, nes tuojau buvo iš 
vandens ištrauktas ir nuga
bentas į miesto ligoninę, nes 
nudavė apalpusį. Ligoninėj 
konstatuota, kad Vaitukonis 
sveikas sveikutėlis, tai per
keltas į daboklę ir daroma 
kvota.

Ten yra daug medžiu, ža
lių, spygliuotų, visoki/. Ten 
visai pašonėj miškas, "kur 
žmonės piknikai! j a. Ten 
gatvėse ir vaikai lietuviškai 
kalba, nes Montello lietu
viškiausias miestas Ameri
koje. Ten didžiuma biznių 
taip pat lietuviams priklau
so. Tenz ramu, tyku. Dau
gumas žmonių ten dirba 
“raudonukėj,” batų fabrike. 
Tą fabriką žmonės “raudo
nuke” praminė, nes jo sie
nos kadaise buvo raudonos.

Montello lietuviai turi 
gražiausią svetainę. Joje 
gražios salės, joje yra skai
tykla, knygynas, joje yra 
gražiausias Montello teat
ras. Aš kalbėjausi su tos 
svetainės, tautiško namo, 
pirmininku Šimaičiu. Sve
tainė turi nemaža pinigų, 
jai sunkūs laikai negręsia. 
Kur reikalus veda sąžinin
gi ir prityrę žmonės, ten 
bankrotas nesilanko. Mon- 
telloj būdamas, aš mačiausi 
ir,kalbėjau su Raila, su tuo 
pačiu, kuris lietuvių svetai
nėj užlaiko valgyklą. .Aš ne
buvau girdėjęs, kad lietuvis 
biznierius, imdamas pinigus 
iš savo kostumierio, jam dė
kotų. Raila dėkoja', jis la
bai malonus ir mandagus 
žmogus. A Mandagumas biz- 
nyj tiek pat reikalingas, 
kiek ir privačiam gyveni
me. Aš neabejoju, Railai ir 
toliau taip seksis, kaip iki 
šiol sekasi.

Montellbs lietuviai - pa
žangūs žmonės. Ten yra ti
kinčių, yra bažnyčią lan
kančių, bet jie tolerantiški, 
jie sukalbami, reikalui išti
kus, galima su jais susitar
ti. Ten lietuviai tarp savęs 
skirstosi į dzūkus, suvalkie
čius ir žemaičius. Daugu
mas kalba tarmiškai.

Kaip apsileidimas, taip ir 
švara yra užkrečiami daly
kai. Mor^elloj prie namų 
auga gėles, maži, gražiai 
apkarpyti medeliai, pašalė
mis žaliuoja lygiai nukirpta 
žolė. Niekas čia negali iš
drįst sakyt, kad Montello 
gyventojai apsileidę, 
tvarkingi, 
verti. Ųž 
Montello,

Paryžius. — Pranešimai 
iš Lenkijos rodo, jog vokie
čiai orlaivių bombomis išžu
dė 1,500 žmonių vien penk
tadienį ir šeštadienį, bom
barduodami 24 Lenkijos 
miestus ir miestelius.

Generolas Franco Būsiąs 
“Bepusiškas” Šiame Kare
Madrid. — Ispanijos dik

tatorius gen. Franco pa-

ne-
Jie pagyrimo 

tai man patinka 
aš džiaugiuos jį

reiškė, jog Ispanija laikysis 
“bepusiškai” dabartiniame 
kare. Jis pageidauja, kad 
karas neišsiplėtotų plačiau, 
kaip tik tarp Vokietijos, iš 
vienos pusės, ir Anglijos- 
Francijos-Lenkijos, iš an
tros pusės.

8 Sykius per Dieną Naziai 
Bombardavo Varšavą

Maskva. — Nazių orlai
viai per dieną aštuonis kar
tus bombardavo Varšavą.

Varšava.
skęsta Čenstakava, 
tasis” Lenkijos miestas, už
degtas padegančiomis nazių 
oro bombomis.

Liepsnose
“šven-

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų AND

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS

Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine ba
iliuko, arti Corona entrance i forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.

Telephone: Haveraeycr 9-9115

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

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

Geo. Kaminskas .

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

rurime puikų sandelį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

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

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

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

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Del platesnių informacijų kreipkitės į\LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Laiškas iš Lietuvos
Palyginkite!

Dzūkijoj prieš pat rugia
pjūtę už centnerį rugių bu
vo mokama 6 litai; už pir
mos rūšies—7 litai. Pada
rius pilną rokundą, kiek tas 
centneris atsieina pačiam 
ūkininkui, paėmus nuo sė
klos iki tas grūdas tampa 
iškultu,—tai ūkininkas par
duodamas centnerį už 7JL 
tus, turi 5 litus gryno nuos
tolio. Ot, tai tau “Jurguti 
ir Devintinis!’’ Su kitais ja
vais tas pats.

Na, o kaip su mūs tais 
garbingais bekonais? Pats 
tinkamiausias eksportui be
konas, sveriąs 95 kilogra
mus, kainuoja 60 litų—už 
pirmos rūšies—70 litų. Ta- 
čiaus mes žinome, kad tas 
“palaimintas” paršas kelio
mis dienomis neužauga, ir 
augdamas jis daugiau suė- 

.da negu didžiausias lietu
viškas ponas! Tiesa, jam 
gali būt prastesnis maistas 
negu ponui.

Vidutinio gerumo arklys, 
darbininkas, kainuoja 200 
litų; pervažiavimui geras 
eržilas — 400 litų arba net 
truputį ir daugiau. Viduti
nė karvė 100 litų — gera 
karvė 200 litų.

Vidutinė avis 15 litų; žą
sis — 5 litai; antis — 3 lt.; 
višta — 2 lt.; kiaušinis — 
5 centai; namie pagaminto 
sviesto kilogramas kainuo
ja 2—3 lt.

Gal kaip kas sakys, kad 
čia rašoma nonsensas, — 
gali parodyti, kad kai ku
riuose Lietuvos laikraščiuo
se kainos pažymėtos dides
nės negu čia paminėjau. 
Taip, laikraščiai kainas nu
stato savotiškai, o turguje 
kainos eina savotiškai; dar 
kartais būna sunku ir už 
paminėtą kainą mūsų kai
mo produktai išstumti.

Na, 6 dabar pažiūrėkime, 
kokios kainos tų produktų, 
kuriuos ūkininkai turi pirk
ti.

Plūgas porai arklių —50 
litų; drapakas (spiruokli- 
nės akėčios) — 50 litų; ku
liama mašina su maniežum 
—500 litų; arfa — 150 litų; 
darbinis vežimas — 200 li
tų; vežimėlis (bričkelė) 
pervažiavimui 300 lt. Nau
jas vidutinis dviratis — 200 
litų; vidutinis kostiumas 
(siūtas) 200 litų; marški
niai vidutiniai — 20 litų; 
geresni čeverykai 40 litų; 
pakinkymui dveji šiorkai — 
150 litų.

Dabar truputį apie naujų 
namų statybą. Štai tenka 
užeiti pas Veismūnų vieną 
gyventoją, J. Bloznelį, ku
rio atrodo kiek padoresni ir 
erdvesni triobesiai. Svirnas 
vidutinio didumo, medinis, 
šiaip neblogai atrodo. Klau
siu, kiek kainavo?

—Patys nestatėm —Bloz
nelis atsakė — pirkom net 
pas Nezingę, ir šis svirnas 
mums kainavo 17 šifntų li
tų.

—Kodėl taip brangiai? — 
paklausiau.

—Tai kad nebrangiai! Jei
gu būtume pirkę girioj me
džių ir samdę darbininkus, 
tai būtų daugiau ’kainavęs. 
O be to, dabar visiškai ne
galima gauti pirkti gero 

✓medžio kaimiečių statybai 
— paaiškino Bloznelis.

—Na, daleiskim sau, kiek 
jūs gyvenamas namas kai
nuoja? (Bloznelio namas 
atrodo puikesnis už visų gy-

ventojų toje apylinkėje) — 
jo paklausiau.

—Sunku būtų apytikriai 
pasakyti, nes namas staty
tas, rodos atmeni jau, apie 
17 ar 18 metų, bet tik re
montavau šiemet, tai re
montas kainavo arti tūks
tančio litų.

Naujo gyvenamo namo 
pastatymas, mūrinio ar me
dinio, kainuos — 3000 lt.

Bloznelis yra mūs kaimo 
stambiau sias ūkininkas, 
daugiausiai žemės turįs ir 
yra gerai nuo brolių gavęs 
pašalpos iš Amerikos.

Todėl vien tik iš ūkės, 
kad ir didesnės, naujų, gra
žių namų statyba jokiu bū
du neįmanoma, net neatsi
žvelgiant į ūkininko šeimos 
darbštumą.

Nesvarbu, ką mus Kauno 
laikraštpalaikiaį rašo apie 
darbininkų kainas,^Jaet pas 
mus per rugiapjū^frir kitų 
javų valymo laiku, Dzūki
joj darbirSnkui buvo moka
mą 2 litai dienai! Tiesa, ir 
užkąst dar gaūdavo.

Tai ot, • gerbiamieji, da
bar palyginkite kainas ir 
pagalvokite patys, ar, to
kioms kainoms esant ūkės 
produktų, galima ūkinin
kams statytis sau mūrelius, 
ar galima elektrifikuoti 
ūkius ir įsigyti įvairias 
mašinas, nors jos ir reika
lingiausios būtų?

P. Baranauskas.

zy, 294 Washington St., Bos
ton, Mass.

Nutarta surengti teatras; 
išrinkta komisija iš M. Už
davinys, J. Galgauskas ir J. 
Grybas.

Pagerbtas LLD 9 kp. miręs 
narys, drg. Teofilius ^Sarapas, 
atsistojimu vienai minutei.

Parduota apie 25 kopijoš 
albumo “Pasaulinė Paroda,’1’ 
kurį išleido “Laisvė.”

Literatūros Draugijos 9 kp. 
turės kitam susirinkime pada
ryti planą švietimo darbo ve
dimui vietos lietuvių tarpe.

Pasidarbavo dėl “Laisvės” 
pikniko Maynarde iš anksto 
tikietukų pardavime: J. Kra
sauskas už $9; A. Zaruba už 
$8.25; N. Grybienė už $4.44; 
po $3: J. Saliukas, M. Dovi- 
donienė, O. Zaytibienė, P. Sa- 
rapienė, S. Bpdrevičienė, M. 
Trakimavįo+crfe, M. Grigunie- 
nė, M. Uždavinis, J. Grybas, 
J. Galgauskas, L. Trakimavi
čius, J. Aleksiūnas ir J. Kas
paras; K. Janavičius parda
vė už $2.11; S. Tamošiūnas 
už $2.01;
$1.92; A. 
$1.70; S 
91c. Viso
ve už $69.34.

LLD 9 kp. Moterų Kliubo 
narės šios pasidarbavo: M. 
Krasauskienė, M. Dovidonie- 
nė, S. Blažionienė, M. Gri- 
gunienė, Olga Zaruba, E. Ka
ralienė, M. Trakimavičienė, 
S. Budrevičienė, A. Pratašie- 
nė. Jų pasidarbavimu buvo 
išleista kliubiečių rankdarbiai 
ant tikifetukų, už kuriuos pa
daryta pelno $25. Norwoodo 
moterys pasidarbavime stovi 
pirmoj vietoj. Taipgi N. Gry
bienė gražiai pasidarbavo dėl 
moterų stalo. Reporteris.

draugai kviečiami dalyvaut šiarpe 
suvirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptart ir rengtis prie ru
deninių parengimų.

Sekr. K. K.
(207-208)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL 

aline

J VIĘNATINIS LIETUVIŠKAS
PL TfADADETAQ

Norwood, Mass.
Iš Literatūros Draugijos 9 Kp. 

Susirinkimo
Rugp. 21 d. įvyko skait

lingas LLD 9 kp. susirinki
mas. Ypatingai draugių mo
terų susirinko skaitlingai.

Svarstant moterų seimo rei
kalus, pasirodė, kad LLD 9 
kp. Moterų Kliubas siunčia 
dvi delegates, tai yra, drau
ges Marcelią Krasauskienę ir 
Moniką Trakimavičienę. Iš 
bendros LLD 9 kp. išrinkta 
draugė Elzbieta' Karalienė. 
Todėl Norwoodas turės skait
lingą ir gerą atstovybę Ame
rikos Lietuvių Moterų Seime, 
kuris įvyks rugsėjo 7, 8, 9 dd., 
Brooklyne.

Skaitytas laiškas nuo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, prašantis finansų. Ant 
vietos parinkta aukų,—suda
ryta $5 ir pasiųsta.

LLD 9 k p. įstojo į Massa
chusetts Nepartinę Lygą, pasi- 
mokėdama metinės
nuo nario po 5c už 45 na
rius. Nepartinė Lyga yra su
organizuota iš unijų, kliubų, 
ir įvairių kitų organizacijų, 
tikslu, 
zuotus 
laikyti 
muose, 
resnių 
gislatūroj. Kitos organizaci
jos turėtų stoti į Nepartinę 
Lygą. Daugiau informacijų 
galit gauti pas Labor Non- 
Partisan League Mass, valsti
jos raštininką Paul M. Swee-

duoklės

kad apvienyti organi- 
darbininkus, kad atsi- 
prieš reakciją rinki- 
ir dėl pravedimo ge- 
įstatymų valstijos le-

Julia Družienė už
Brazdziūnienė už

Blažionienė u ž
No r w o o d as p ar d a-

Šypsenos
Tėvo Patyrimas

—Aš negaliu tekėti 
Petro Jonaičio. Jis toks 
dievis, kad net netiki, jog 
yra ’pragaras.—Skundžiasi 
duktė tėvui.

—Nesirūpink, .dukrele, —- 
ramina ją tėvas.—Kai tik 
jis tave parsives, tai tuoj 
įtikės pragaro buvimu.

UZ 
be-

Drauges
Ona: “Na ir šelmis tas 

Gražys. Lig tik pamato 
gražią merginą, tuoj ir ima 
su ja flirtuoti!”

Marijona: “Tu perdedi! 
Aš juk mačiau, kad jis va
kar su tavim flirtavo.”

(Surankiota) 

PRANEŠIMAI E KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
pas drg. J. Gluoksnį, 1256 Diamond 
Avė., ketvirtadienį, 7 d. rugsėjo, 
7:30 v. v. Visi nariai būkite laiku, 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
_  Orž (209-210;

Kuomet Įvyksta susirinkimai, nepa
mirškite užsisakyti Pasaulines

Parodos Albumų.

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. 

pikniką, sekmadienį, rugsėjo
Bus muzika, graži programa, ' 
čiame visus dalyvauti ir 
laiką praleisti. (209-21U)

HARRISON IR KEARNY, 
NEW JERSEY

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
Sept, 6 d. po Nr 15-įT Ann 
Harrison, N. J., <.ou x-

rengia
10 d.>

W«a STOl
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RtmtK
įstaiga tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM. 
SAVAS PAS SAV/ ’̂t

CALIFORNIA, 
PORT

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

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

GEO.^TANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių
Gyvenimo Dailės eksponatų, 

(tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

571/a Milton Avenue
• Amsterdam, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaskiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut A venue
NEWARK, N. J.

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

lliąuor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, 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

Sutelkiary garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIU
■ GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

i

r.4

■v; •♦;Z

......

WfflHKs3
Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

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.

nima

9®*%. Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mfiš- 

‘“’LvH LAŽARNES NĘSVEIKUMAI, INKSTŲ IR PCS- 
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų f Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės 1 Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 

LrWz •• stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir ■u* šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi- 
Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI 

TIB? I 7T1VQ (Praktikuojąs jau Ui t . JLu /jlllkj' 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

KABARETAS
VZ STANLEY MISUNAS

Vk? Savininkas

JL 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

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.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

I ■ Vapor Room, 
\ I Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Wed., Thurs., FrL, Sat. and 
Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ 
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
rpama 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.

1 Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 3M2 Slaffi Street Breokln, N. Y. 

skelbk r rr.s "laisvėje

1
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Motery Šeiminiame Bankiete 
Bus Daug Tolimų Svečių 

iš Plačios Amerikos
Šiandien Demonstra

Ne tik brooklyniečiai ren
giasi masiniai dalyvauti mo
terų rengiamame poseiminia- 
me bankiete, rugsėjo 9-tos 
vakarą, bet taip pat masiniai 
rengiasi ir lietuviai iš tolimų 
ir apylinkės kolonijų, štai 
vienas iš daugelio tokių sma
gių laiškų, atsiųstų Moterų 
Seimo šaukėjų Komiteto se
kretorei K. Petrikienei:

“Gerbiama Drauge: Pri- 
siunčiu penkis dolerius ir pra
šau. kad prisiųstumėt keturis 
tikietus dėl bankieto. Jei 
pribūsim, tai bus pinigai 
jūsų darbo paramos.

“Su Pagarba,

SVEIKSTA

BANKIETAS

ne- 
dėl

Jewett City, Conn.”
Puikiai draugė permato šio 

didelio moterų užsimojimo 
svarbą, širdingai jį paremia. 
Ištiesų, lietuviuose būna viso
kių sueigų ir bankietų, bet 
šis Moterų Seimas‘bus pirmas 
tokios rūšies, kur kviesta ir 
dalyvaus visokių pažiūrų mo
terys, bendrai tarsis visoms 
apeinančiais svarbiais reika
lais. Poseiminis bankietas 
ruošiama su’ delegatėmis susi
pažinimui, joms pagerbti, 
taipgi paremti moterų veiklą.

Desėtkai jau atvykusių sve- 
čių-viešnių pasižadėjo 
vauti bankiete.

Bankietas įvyks šį šeštadie
nį, rugsėjo 9-tą, 8 vai. vaka
ro, Central Palace salėse, 16- 
18 Manhattan Avė., Brookly
ne. Bankietui tikietas $1.25, 
vien tik šokiams 25c. Gauna
mi pas platintojus, 

Laisvės” raštinėj.

daly-

taipgi

Juozas Slanderis pargrįžo 
iš Manhattan General Hospi
tal, kuriame turėjo operaciją, 
ir dabar sveiksta namuose. 
Labai dėkavoja lankytojams: 
A. Gudaičiui, S. Wodvilavi- 
čiui, II. Streinikiui, taipgi O. 
Depsienei už dovanai.

Rep.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ka nors su
rengti “T^ai«vpc” naudai

“LAISVES” JUB1LĖJIN1S

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

jubilėjinius parengsimus.

Rugsejd 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” skai
tytojas, kiekvienas rėmėjas, 
platintojas ir bendradarbis 
iš artimos Brooklyn© apy
linkės yra prašomas daly
vauti šiame bankiete.

Bilietai Parduodami
Bankieto bilietai jau pla

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

ei j a už Taiką 
Dalyvaukite!

Israel
Partijos 
jos organizacijos pirmininkas, 
šaukia visus taiką mylinčius 
žmones dalyvaut 
joj už taiką.

Amter, Komunistų 
New Yorko Valsti-

demonstraci-

rugsėjo 6-

Komunistų Partijos 20 Metų 
Sukakties Milžiniškas

Mitingas Gardens

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers Magdės, po 

vyru Butanavičienė, taipgi jos duk- 
tės 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)

tukime sukelti pinigų

dien., trečiadienį, 
tą, 4:30 po pietų, Union Sq.

Ši yra. pirma didelė demons
traciją po prasidėjimo karo 
Europoj. Demonstracijos tiks
las stiprinti taikos spėkas A- 
merikoj, kad Amerika išsilai-

kytų neįtraukta į karą, 
riausi kalbėtojai aiškins, 
ko Amerika privalo laikytis 
su taikos spėkomis.

šaukdamas į demonstraciją 
už taiką, Amteris sykiu pa
brėžė, kad Amerikos žmonės 
širdingiausiai remia preziden
to Roosevelto taikos politiką. 
Amerika privalo surast būdus 
savo galinga jėga paremt tai
ką ir jos gynėjus prieš agre
sorius.

dėl-

APSIVEDĖ PADĖKA
Draugas J. Lipševičius, iš 

New Jersey, apsivedė su Elz
bieta Yumplotiene, brookly- 
niete. Abu naujavedžiai lais
vų pažiūrų, tad šliūbą ėmė 
civilį. Draugas J. Lipševičius 
veiklus darbininkiškame ju
dėjime per daugelį metų, ži
nomas tarp lietuvių ir tarp
tautiniame veikime. Draugė 
E. Yumplotiene priklauso Mo
terų Apšvietos Kliube ir LDS, 
taipgi daug pasidarbavus vi
sų organizacijų vakarienių 
rengime.

Linkiu laimingo šeimyninio 
gyvenimo naujavedžiams.

Jų Drauge.

Lankėsi ‘laisvėje”
Pirmadienio rytą lankėsi 

Juozas ir Agota Gustaičiai iš 
Worcester ,Mass. Sykiu su 
jais atvyko Pasaulio Parodos 
ir didmiesčio pamatyt ir jų 
duktė, žentas Juozas ir Vir
ginia Zalenekai. Po švenčių 
išvyko atgal. Juos palydėjo 
maspethietis Arlauskas.

-Drg. Gustaičiai paaukojo 
$1 “Laisvės” reikalams.

Taipgi lankėsi V. Alyta iš 
Great Neck. Svečias irgi pa
aukojo $1 “Laisvei.”

Jonas Pudimas iš Waterbu- 
rio Conn, lankėsi “L” įstaigoj 
pirmadienį, ta proga paauko
jo $1 “Laisvės” reikalams.

Pirmadienio vakarą aplan
kė “Laisvę” Vincas Rama
nauskas iš Minersville, Pa. 
Apžiūrėjo spaustuvę ir žadė
jo užeit kitą dieną, kai visi 
laisviečiai bus įstaigoj.

Antradienį lankėsi “Lais
vės” ir LDS įstaigose J. ir 
Stančikai, O. Garšinskienė, 
Rinjkienė, U. Andrulienė 
Chicagos.ir Anna C. Lorent
Kenosha, Wis. Jiez atvyko 
Moterų Seimo iškilmėms, ku
rios čia bus šį ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį. Vie
ni iš jų sustojo pas V. Bal
trušaičius East New Yorke, 
kiti pas J. Lazauskus, Wil- 
liamsburge.

Antradienio 
Jonas Bublis iš 
Mass. Svečias
“Laisvės” prenumeratą, 
aukojo “L.” reikalams $1.50, 
Lietuvos politiniams kali
niams $1, ir lietuviams Ispa
nijos demokratijos gynėjams, 
esantiems Francijos koncen
tracijos kempėse, $1. Taipgi 
atvežė J. Jeromskio auką 
“Laisvės” reikalams $1.

Svečiuojasi pas dukterį ir 
žentą Verą ir Walterį Stipel 
kovičius. Lankėsi Pasaulio 
Parodoj, čion pasiliks apie 
šavaitę laiko, žadėjo atlan
kyt ir moterų šeimines iškil
mes.

iš 
iš

rytą lankėsi
Barre Plains, 

užsimokėjo 
pa-

Praėjusį sekmadienį cen- 
tralbrooklyniečiai važiavom į 
philadelphiečių “Laisvei” ren
giamą pikniką. Važiavom du 
busai ir visi linksmi ir sma
gūs. Lietuviškos liaudies dai
nos taip ir skambėjo visu ke
liu. Ųainas vedė mūsų geros 
dainininkės ir dainininkai. 
Jais yra: Stella Karaliūtė, 
Stanislava Miltenienė, Juozas 
Kačinskas, K. Bundonis ir N. 
Leita. Dainoms ir šokiams 
griežė armonika L. Vaičiū
nas. Bušų tikietus daugiausia 
pardavė J. žemaitis, Bronis
lava Stankienė, K. Bundonis 
ir N. Leita.

Taigi, ALDLD 24-tos 
pos vardu tariu visiems 
už pasidarbavimą ir už 
linksmą ir draugišką
liavojimą su’ mumis sykiu.

J. Juška.

New Yotko komunistai ap
vaikščios savo partijos sukak
tį su didžiuliu masiniu mitin
gu Madison Square Gardene, 
kuri yra didžiausia viduje 
esanti mitingams patalpa vi
sose Jungtinėse Valstijose.

Mitingas įvyks šį pirmadie
nį, rugsėjo lUtą. J jį kvie
čiama ir rengiasi masės ir 
nepartinių žinomų: šapos 
darbininkų, profesionalų, biz
nierių. Atvyks ir farmerių, 
nes Komunistų Partija taip 
pat yra ir jų partija. Savo 
teisinga vadovybe ir energin
ga veikla, partija įgavo įta
kos plačiose friasėse- žmonių.

Vyriausiu Vakaro kalbėtoju 
bus Earl Browder, Komunis
tų Partijos general is sekreto
rius, tik šiomis dienomis grįž
tąs iš Chicagos. Apie 200 ar
tistų profesionalų ir ] ..
perstatys istorišką spektaklį 
“In Full Devotion.” Jame at
vaizduos komunistus veikloj 
už liaudies gerovę, demokra
tiją ir taiką.

Įžanga 40, 55
$1.10. Tikietai gaunami 
Knygyne, 50 E. 13th St., 
gi K. P. Centre, 35 E. 
St., N. Y.

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)

IŠRANDAVOJIMAI
Turiu keturius kambarius, visada 

karštas vanduo ir maudynes ir gy
venu vienas, norėčiau gauti pusi
ninką, vieną vyrą arba nedidelę šei
myną. Visi kaštai bus pusiau, o 
randa viso tik $12.00 į mėnesį. 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)

Pasirandavoja penki dideli kamba
riai, vienais laiptais aukštyn. Priva- 
tiškam name, arti dviejų subvių.

mėgėjų Ronda $22.00. Prašome kreiptis po
74a Consclyca Street, Brooklyn,
N. Y. (209-211)

kuo- 
ačiu 
tokį 

pasiu-

MIRĖ
Edward Tankus, 25 

amžiaus, mirė rugsėjo 2, Loo
mis, N .Y. Palaidotas rugsė
jo 5-tą, Šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas buvo pas grabo- 
rių Garšvą.

John Prapolenis, 54 metų 
amžiaus, gyveno 467 Grand 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 
4-tą, Kings County ligoni
nėj. ’ Bus palaidotas rugsėjo 
7-tą, Holy Trinity kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių Garš
vą, 231 Bedford Ave.

Victoria Petrauskienė,
metų amžiaus, gyveno 948 
Eastern Parkway, Brooklyne, 
mirė rugsėjo 4-tą, namie. Bus 
palaidota rugsėjo 8-tą, šv. Jo
no kapinėse. Pašarvota na
mie.

Visomis šiomis laidotuvė
mis rūpinasi graborius 
Garšva. - * '

Policijos Vakacijos 
Sulaikyta dėl Karo

centai ir 
Dar. 
taip- 
12th

Ed. Branton, 24 m., sulaiky
tas kaltinimu įsibrovus į sve
timus namus, 174 Stuyvesant 
St., tikslu apvogt.

Važiuodami į Pasaulinę Pa
rodą Užvažiuokite pas 

Vincą Karloną
Jis draugiškai jus priims ir 

patarnaus visokiais gėri
mais ir valgiais.

■minui n.'’i*

metų

59

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
Lietuvis advokatas

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

iWRIffl 
SALE

i-

MTTHM.i£TflfMG from ACTUI

1847ROGERS BROS
nuEsr jilviulati

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Stock Price $58.69

Logan Bar & Grill
Degtinės, Vynai ir Alus

61-34—56th Road

— o —
Važiuojant iš l^rook'lyno į 

Pasaulinę Parodą arba iš Pa
rodos į BroPklyną pas Karkiną 
—pakeliui.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

0

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnpnių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kuriat 

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

štai kai kurios mūsų kainos!
arSiūtai

Siūtai

Siūtai

ar

ar

,814.50
,,$16.50

Overkautai vertės $24.50, dabar.. $18*50

O verkautai vertės $20.00, dabar..

□verkautai vertės $22.50, dabar

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” afba 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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

4

Už pusvalandžio po prasi
dėjimo karo Europoj, New 
Yorko policijos komisionie- 
rius Valentine sulaikė , visus 
vakacijoms leidimus ir atšau
kė atgal jau išvykusius poli
cijos department© tarnauto
jus.

Sustiprinta sargyba pasta
tyta prie visų, karan įsivėlu
sių šalių konsulatų, pajėgos 
gamintuvių, vandens stočių ir 
dokų. ♦

MASPETH, N. Y. ,
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 7:30 v. v. 
pas drg. Pakalniškius, 70-42 Link 
Ct. kviečiame visus narius dalyvau
ti. (209-210)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. narių susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį,, 7 d. rugsėjo, 8 
v. v. Logan Inn Svet., kampas Lo
gan St. ir Atlantic Ave. Visi, nariai 
atsilankykite. — A. Bieliauskienė, 
Sekr. (208-209)

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

Puiki medine dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutes, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame^ sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206’WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gauldte 

nuolaidą, 
i '

- - - ;—'

CHARLES’
I

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familįjų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
kamp. Broadway

JONAS
512 Marion St., 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine.

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6191.
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

nuo 1 valandos

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba* 
rys, ūžė j i m ui su • 
moterimis. Nede-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

—................ ■ ■■

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
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E
REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis*
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