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•KRISLAI
Jau Keičia Mintis.
Ne Ten Jieško.
Ve Faktai.
Kai Pasaulis Dega.

Rašo A. B.

*■

Kai Sovietų Sąjunga padarė 
nepuolimo sutartį su Vokie
tija, daugelis ir geros širdies 
žmonių supyko ir karščiavo
si. Dabar jie ataušta, keičia 
savo mintis. Dabar ir jie 
džiaugiasi, kad Sovietija sto
vi nuošaliai, laikosi neutra- 
liškai, kad laisvos žemės dar
bo žmonių kraujas nesilieja 
upeliais.

Greitoj ateityj visi nuošįr-> 
dūs žmonės pamatys ir su
pras tiesą. Jie pamatys, 
Sovietų politika buvo ir 
šimtu procentų teisinga.

—o—
Savo minties nepakeis

tokie Stilsonai ir Grigaičiai. 
Sveikai ir logiškai protaut jie 
seniai pamiršo. Neapkanta 
juos visai sugadino. Jie iš 
principo nusistatę prieš So
vietus ir komunistus ir plūsta 
juos prie kiekvienos progos.

jog 
yra

tik

v
Pradėjo ir mums ateidinėti 

Brazilijos “Lietuvis.” Ačiū 
leidėjams už siuntinėjimą.

“Lietuvis,” matyt, nenori 
skaitytis su tikrove. Jis, pa
vyzdžiui, labai rūsčiai išba
ra “kairiuosius,” kam jie pra
deda atšalti linkui Lietuvos 
vyriausybės. | Girdi, iš sykio 
kalbėjo labai gražiai ir ge
rai, o dabar jau bara ir kri
tikuoja tą vyriausybę.

Bet kur reikia jieškot kal
tininkų? Brazilijos “Lietuvis” 
jų jieško ne ten, kur jie ran
dasi. Kalti ne kairieji, ne 
pažangieji*. Kalta Lietuvos 
vyriausybė. “Lietuvis” to ne-! 
nori suprasti..

—o—
Lietuvos išeiviją apipylė 

šaltu vandeniu pati Lietuvos 
vyriausybė. Jos darbai nesu
derinami su jos pažadais ir 
su tuo, ko iš jos išeivija lau
kė.

Ar skaitėte vakar dienos 
“Laisvės” straipsnį “Amnesti
jos Falsifikacija ir Kiti Daly
kai Lietuvoje”?

Tadas Blinda, mūsų kauniš
kis korespondentas, rašo apie 
statybos darbininkų streiką, 
kurį žiauriomis priemonėmis 
sukriušino Lietuvos policija. 
Jis sako:

“Laisvės alėjoje policija 
sudaužė streikininkus, sukru
vino, daug jų suėmė, suvarė 
į dabokles. Sekančiomis die
nomis statybose buvo pilna 
policininkų, kurie nedavė net 
būti statybos patalpose, iš 
streikuojančių atiminėjo do
kumentus ir liepė’vėliau atei
ti į policiją. Dar gražiau: 
jei gatvėje sutikdavo darbi
ninką darbo drabužiais,—at
imdavo pasą: “Kodėl nedir
bi?” Lig šiol dar taip nebū
davo. Net didžiojo birželio 
17 dienos streiko metu polici
ja, kuri sušaudė darbininkų 
eiseną, nedrįso briautis į dar
bo vietas ir ten terorizuoti 
darbininkus.”

Tai ve kas atšaldė išeivius 
linkui naujosios vyriausybės. 
Ir jeigu ji nepasitaisys, tai 
santykiai tarpe jos ir Lietuvos 
išeivijos dar pablogės.

žinote, draugai, krislus da
bar rašyti yra labai sunku. 
Pasaulis jau dega. Apie tai 
ir reikėtų rašyti. Bet vien 
apie tai rašyti irgi negerai. 
Yra ir kitų reikalų. Tačiau/ 
tie reikalai, palyginus su ka] 
ru, atrodo taip menki, taip 
maži, jog bijaisi 
apie juos ir kalbėti, 
paskaitęs, gali 
“Kraujas upeliais 
mūsų redaktoriai 
kliedą.”

žmogus
Kitas!

pamąstyti: 
liejasi, o

kažin ką ir
i ORAS. — šilčiau.
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Sveikinam Moterų Seimą
“Laisvės” redakcija ir admįnistracija sveikina 

Amerikos Lietuvių Moterų Seimą, įvyksiantį rugsėjo 7, 
8 ir 9 dienomiš, Brooklyno Muziejuje, Brooklyne.

Linkime iškelt aikštėn svarbiausius moterų reika
lus ir surast priemones sėkmingai juos išrišt gerovei pa
čių moterų, tautos, šalies ir visos žmonijos.

Naziu Kanuolės Pleškina Varšava
Francūzai Dar Nė Sykio Nešovę į Vokie

čius, Kaip Sako Berlyno Naziai
Paryžiaus Gyventojai Mano, Kad Valdžia Tiktai Mulkina 

Juos, bet Nieko Nedaro prieš Vokietiją

London, rugs. 6.—Valdiškai pranešama, būk fran- 
cūzai bombardavę Vokietijos tvirtumų sieną (“Limes” 
arba “Siegfried” liniją) ir pažengę pirmyn, bet nesako, 
kur. (Bet Paryžiaus valdžia to nepatvirtina.)

BERLIN, rugs. 6.—Nors jau trys dienos, kai an
glai skelbia, būk francūzai kanuolėmis bombarduoja va
karinę Vokietijos tvirtovių sieną, bet tikrumoj iš Fran
ci jos pusės dar nebuvo mušta nė vieno artilerijos šūvio, 
—sako oficialis nazių pranešimas.

London, rugs. 6.—Anglijos valdžia praneša, kad 
Franci jos orlaiviai bombarduoją fabrikus vakarinėje Vo
kietijoje.

Paryžiuš, rugs. 6.—Franci jos valdovai jau du sy
kiu paskelbė, 'būk nazių orlaiviai užpuolę bombarduot 
Paryžių. Bet nė viena vokiečių bomba nenukrito ant Pa
ryžiaus. Tai paryžiečiai pradeda manyt, kad valdžia tik 
“monkina” (apgaudinėja) gyventojus.

Paryžius, rugs. 6.—Francūzai įsitikinę, kad Fran
ci jos armija vis dar nedaro jokių karo žygių prieš Vo
kietiją.

* Franci jos valdžia “pusiau-oficialai” teisinasi per 
spaudą ir radio, kad, girdi, pirma reikią “sustatyt sa
vo armiją į pozicijas ir įžiūrėt silpnesnes vietas nazių 
tvirtovių linijoj, ir tik tada galima būsią pradėt karo 
veiksmus.” ? —

PARYŽIUS, rugs. 6.—Daugelis francūzų laikraš
čių tvirtina, kad Franci jos artilerija “tikrai dar nemušė 
nė vieno šūvio” į Vokietijos tvirtovių liniją vakaruose.

Vokiečiai išstatė didžiausias iškabas (“sainas”) 
francūzų kalboj, kad jeigu “jūs nešaunate į mus, tai mes 
nešauname į jus.”

* Skleidžiama nuomonė, kad vokiečiai naziai dabar 
esą “ne tokie blogi,” kaip pereitame pasauliniame kare 
1914-18 metais.

Berlin, rugs. 6.—Franci j os kariuomenė da^ nepa
leido nė vieno šūvio į vokiečius vakariniame fronte. 
Francūzai kol kas tik grąsina. O vokiečiai jiem sako, 
kad “mes tik ginsimės nuo jūsų, bet neturime intencijos 
užpulti jus.”

Vokiečių Armijos Nuo
stoliai Lenkijoj

Berlin, rugs. 6. — Naziai 
sako, kad jie turėję tik ši
tokių nuostolių kare prieš 
Lenkiją: iš kiekvienos de
šimties tūkstančių Vokieti
jos kareivių ten buvę už
mušta “tiktai keturi ir su
žeista tik 25.”

London. — Pranešama, 
kad “tik 44 žmones” žuvę 
su Anglijos keleiviniu laivu 
“Athenia,” kurią nazių sub
marinas torpedavo ir pa
skandino.

LONDON, rugs. 6.— Vo
kietijos submarinas paskan
dino Anglijos prekinį laivą 
“Bosnia” ties Airijos pa
kraščiu. Laivo žmonės iš
gelbėti.

LONDON. — Anglijos 
kariniai laivai subombarda
vo ir nuskandino Vokietijos 
prekinį laivą “Carl Fritzen” 
ties Pietų Amerika.

BERLIN, rugs. 6. — Na
ziai stebisi, kad lenkų mo
terys taip kovoja kaip ti
grės prieš įsibriovusius į 
Lenkiją vokiečius.
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Vokiečiai Sako, Kad Jie Pasiekę Varša
vos Vartus; Išsikraustė Lenkų Valdžia

Naziai Praneša, Kad Jie Užėmę Jau Visą Lenkiškąją 
Sileziją su Aliejaus Šaltiniais ir Kasyklomis

Lenku Lėktuvai Nebombar
davo Berlyno, Sako Naziai

Berlin. — čia nieks ne
matė jokių Lenkijos orlai
vių, kurie, pasak pranešimų 
iš Londono, būk tai “bom
bardavę Berlyną ir 
sveiki sugrįžę namo.”

visi

. BERLIN, rugs. 6. — Na
ziai sako, kad jie suėmę į 
nelaisvę “dešimtis tūkstan
čių” Lenkijos kareivių Po- 
moržėje-Lenkų Koridoriuj.

BERLIN, rugs. 6. — Vo- 
kiečiai užėmė lenkų guber
nijos miestą Kielcę, pramo
nės centrą, 60 mylių į pie
tus nuo Varšavos.

BERLIN, rugs. 6. — Kai 
kur vokiečių kariuomenė 
įsibriovė jau “140” mylių 
gilyn į Lenkiją.

VARŠAVA, rugs. 6. — 
Lenkai susitelkė Ciechano- 
wo-Plonsko linijoj atremt 
vokiečius nuo Varsa vos. 
Ciechanow yra už 44 mylių 
nuo Varšavos, o Plonsk už 
31 mylios. — Tai oficialis 
Lenkijos pranešimas.

LENKAI TURI DIDELI ORO 
LAIVYNĄ BET NEMU

ŠA JUOMI NAZIŲ

Ryga. — Karininkai Lat
vijos ir kitų Baltijos kran
tų stebisi, kodėl Lenkija 
taip mažai tevartoja lėktu
vus prieš vokiečius. Tie ka
rininkai skaičiuoja, kad 
Lenkija turi iki dviejų tū
kstančių lėktuyų.
" Baltijos kariniai žinovai 
spėja, kad dauguma Lenki
jos lėktuvų esą slepiami 
kur tai rytiniuose Lenkijos 
plotuose. Ten lenkai turį 
daugiau kaip 200 stovyklų 
savo lėktuvams, kaip kad 
sakė kariniai Sovietų žino
vai. •

i

Rooseveltas Uždraudė 
Ginklus Europos Karui

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, pagal Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mą, uždraudė gabent iš 
Amerikos bet kokius gink
lus ar amuniciją kariaujan
čioms šalims Europoje.

Anglija ir Franci j a buvo 
užsisakiusios 30 milionų do
lerių vertės karinių orlaivių 
iš Jungtinių Valstijų. Bet 
prez. Rooseveltui paskelbus 
uždraudimą, tai Anglija ir 
Franci ja dabar negausian
čios tų orlaivių.

(Anglija, tačiau, tikisi, 
kad jinai galėtų gauti iš 
Amerikos ginklų ir amuni
cijos per Kanadą, Anglijos 
pusiau-koloniją. Nes Kana
da iki šiol dar nepaskelbė 
'karo prieš Vokietiją, o tik: 
pareiškė, kad jinai bendra-; 
darbiaus su Anglija prieš 
Hitlerį. Bet Washingtono 
valdininkai supranta, kad 
R o o s e v e 1 tas neperleisiąs 
Kanadai daugiau ginklų ir 
šiaip karo įrankių iš Jung
tinių Valstijų, negu reikia 
pačiai Kanadai.)

VARŠAVA, rugs. 6. — 
Kai kurie lenkai bijo, kad 
jau šiandien nazių kariuo
menė atmaršuosianti į Var
šavą. Pasak kitų lenkų, ta
čiau, vokiečiai pasiekę dar 
tik Bugo upę, 25 mylios į 
šiaurius nuo Varšavos. Bet 
didžiosios' nazių kanuolės 
jau bombarduoja Varšavą.

VARŠAVA^— Iš čia iš
sikraustė jau ne tik Lenki- 
jos valdininkai, bet ir Len
kų žinių Agentūra.

LIETUVIAI GIRDI, KAIP 
NAZIAI BOMBARDUOJA 

GARDINO MIESTĄ

Ryga, Latvija. — Lenkų 
kariuomenė buvo įsiveržus 
iš Suvalkų gubernijos į 
Rytinę Prūsiją; bet nazių 
armija jau išvijo lenkus at
gal. Dabar naziai smarkiai 
ko n t r - a ta kuoja lenkus, 
grumdamiesi linkui Gardi
no. Ir kanuolių trenksmai 
iš šio fronto jau aiškiai gir
dimi pietinės Lietuvos kai
muose.

Gardinas yra svarbiausia 
Lenkijos tvirtovė į šiaurių 
rytus nuo Varšavos. Jis 
randasi už poros desėtkų 
mylių (amerikoniškų) nuo 
pietinės Lietuvos rubežiaus.

Japonija Norinti Susi 
laikyt su Sovietais

London, rugs. 6. — An
glijos žinių agentūra Ex
change Telegraph praneša, 
kad Japonijos atstovybė 
Maskvoj pradėjo derėtis su. 
Sovietų vyriausybe, kaip 
užbaigt susidūrimus tarp 
japonų iš vienos pusės, ir 
Sovietų ir Išlaukinės Mon
golijos, iš antros pusės.

(Japonija supranta, jog 
karinė Sovietijos pozicija 
dar labiau sustiprėjo po to, 
kai Sovietai pasirašė neka- 
riavimo sutartį su Vokieti- 
ja.)

Naziai Maršuoją po 30 My- 
liu Kasdien prieš Lenkus

Berlin, rugs. 6. — Naziai 
sako, kad jų armijos vidu
tiniai maršuojančios prieš 
Lenkiją po ' “30 mylių per 
dieną.”

Vokietijos valdžia prane
ša, kad keturi Anglijos- or
laiviai atlėkę apžiūrinei•„!ir 
fotografuot Hamburgą. Bet 
naziai nušovę žemyn du an
glų orlaivius, o kiti du nu- 
skridę namo.

Naziai skelbia, kad jie 
nukirtę visus dvyliką Angli
jos lėktuvų, kurie bombar
davo Vokietijos karo laivus 
Cuxhavene ir Wilhelmsha- 
vene. ,

LONDON, rugs. 6. — An
glijos valdžia skelbia, kad 
anglai nuskandinę “tris 
prekinius Vokietijos lai
vus,” bet neparodo, kur 
kokius.

Budapest, rugs. 6.—Vokiečių armija iš Rytinės 
Prūsijos užėmė Lenkijos miestus Mlawą ir Przasnyczą. 
Didžiosios nazių kanuolės jau bombarduoja Varšavą.

(Lenkų cenzūruotas pranešimas iš Varšavos, šiuos 
žodžius berašant, sako, kad vokiečiai esą dar už 31 my
lios nuo to miesto. Bet jau Varšavos gatvėse girdėt 
nuolatinis kulkasvaidžių tratėjimas vis skardžiau ir 
skardžiau.)

Lenkijos valdžia jau persikėlus į Lubliną, už 125 
mylių į pietų rytus nuo Varšavos.

Berlin, rugs. 6.—Vokiečiai praneša, kad jie jau 
“pasiekę Varšavos varius.”

Vai’Šava.—Lenkijos valdžia spėja, kad Varšava 
atsilaikysianti dar dvi sakaites.

Pranešama, kad Vyriausias Lenkijos armijų ko
mandierius maršalas E. Smigly-Ridz įteikė prašymą pre
zidentui Ig. Moscickiui, kad paliuosuotų jį nuo koman
dos.—Šis pranešimas dar nepatikrintas.

Amerikos ambasadorius A. J. Drexel Biddle persi
kraustęs į Luck miestą, 200 mylių į rytus nuo Varšavos.

Kertasi lenkai su naziais ties Plocku, už 45 mylių 
į vakarus nuo Varšavos.

Berlin, rųgs. 6.—Vokiečiai praneša, kad jie užėtaę 
pramoninį Katowice miestą ir visą Lenkiškąją Sileziją 
su jos aliėjaus-žibalo šaltiniais ir turtingomis geležies 
ir anglies kasyklomis.

Vokiečių artilerijos šūviai jau pasiekia Krakovą, 
“antrąją” Lenkijos sostinę.

Nazių armija dabar apgulė Kielcę, lenkų guberni
jos miestą, virš 50 mylių į rytus nuo čenstakavos.

Naziai Užimsią Varšavą 
per Dvi Savaites

Berlin. — Hitleris tikisi 
užimt Varšavą per dvi sa
vaites. (Tatai nelabai su
tinka su nazių pranešimais, 
kad jie jau “pasiekę” Var- 
šavos vartus.)

REPUBLIKONAI NEGAL 
PAPIRKT KOMUNISTŲ

Washington. — Kongre
sinė Dies komisija kaman
tinėjo Earl Browderj, Ame
rikos Komunistų Partijos 
centro7 sekretorių. Statė 
jam klausimą, “kodėl ko
munistai rėmę” prez. Roo
sevelto kandidatūrą į pre
zidentus 1936 m. Browde- 
ris atsakė, kad komunistai 
nerėmė tada Roosevelto 
kandidatūros, nors ir užgy- 
rė įvairius žingsnius, pada
rytus Roosevelto valdžios.

Drg. Browder, be kitko, 
parodė, kad republikonų 
partija per savo agentą Da- 
vidsoną siūlė 250 tūkstanči" vidsoną siūle 250 tukstanciu r^tu. 
dolerių Komunistų PartijosK,
centrui,, kad jis viešai už
girių Roosevelto kandida
tūrą į prezidentus, arba kad 
komunistai iš pradžios sta
tytų Browderj kaip savo 
kandidatą į prezidentus, o 
paskui atšauktų Browderio 
kandidatūrą ir pareikštų, 
kad Komunistų Partija re
mianti Rooseveltą. Repu- 
blikonai milionieriai su pa- 
gelba tokio- papirkimo tikė
josi perstatyt amerikiečiam, 
būk Rooseveltas esąs ko-

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

Pasitraukęs Lenkijos 
Armijų Komandierius
Ryga, rugs. 6. — Pagal 

radio pranešimus iš Varša
vos, tai jau pasitraukęs vy
riausias Lenkijos armijų 
komandierius maršalas E. 
Smigly-Rydz. (Bet prane
šimas dar nepatikrintas.) . .

Šimtai tūkstančių neka- 
riškių Varšavos gyventojų 
jau pabėgo iš to miesto.

VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
VISUS KARINIO AM

ŽIAUS LENKUS
£

čenstakava, Lenkija. — 
Lenkai iš namų ir užkam
pių nušovė vieną nazių ka
pitoną ir kelis žemesnius 
oficierius. Todėl vokiečiai 
areštuoja visus “karinio 
amžiaus” lenkų vyrus.

Partizaniška lenkų kova 
sudaro didžiausią kliūtį na- 
ziams taip smarkiai žygiuot 
Lenkijon, kaip kad jie no- 

munistinis žmogus; tai, gir
di, todėl komunistai ir už
gina jį.

Bet generalis Komunistų 
Partijos sekretorius Brow- 
deris tik sužinojo, kiek ga
lima buvo sužinot, apie tuos 
kyšininkus-“braiberius” • iš 
republikonų partijos ir su 
panieka atmetė jų kyšius- 
pa parkus.
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Kodėl Reikia Skaityti “Laisvę
Dienraštis “Laisvė” visada gynė ir gi

na darbo žmonių reikalus, progreso ir 
pažangos interesus, užpultas tautas, vi
sa, kas yra naudinga žmonijai ir civili
zacijai. “Laisvė” turi korespondentų vi
sur, kur tik yra lietuvių. “Laisvė” ap
linkui savę sutraukus geriausius rašy
tojus, specialistus, permalančius drau
gus. ?

$tai jums tik vienas faktas. Pereitais 
metais, po Munich, kada Vokietijos fa
šistams buvo parduota dalis Čechoslo- 
vakijos, kada Hitleriui padėjo Lenkija, 
tai tarpe Vokietijos ir Lenkijos viešpa
tavo gražiausia taika. Mes gi sakėme, 
kad neilgam, kad tuojaus Hitleris puls 
savo talkininkę Lenkiją.

“Laisvės” No. 302, gruodžio 27 dieną, 
1938 metais, mes editoriale rašėme:

“Tuojau po to, kaip Muniche Anglija 
ir Franci j a išdavė čechoslovakiją ir kar- 
tii mažas tautas Hitleriui, Vokietijos fa
šistai paskelbė savo 10 metų planą.” .

Planą pavergimo šalių. Mes rašėme:
“1939 metais pagal tą planą Hitleris 

turi atimti nuo Lietuvos Klaipėdos Kraš
tą. Neseniai Karaliaučiaus mieste Hitle
rio agentas pasakė klaipėdiškiams fašis
tams: ‘Po Naujų Metų mes jus išliuo- 
sUosime!’...

“1939 metais Hitleris turi pavergti ir 
Lenkiją, kuri pirmiau laikėsi jo politi
kos.”

Nurodę visą eilę kitų šalių, kurias fa
šistai anksčiau ar vėliau rengiasi pa- 
yergti, mes rašėme:

“Nužymėtos tautos gali apsiginti nuo 
vokiškų fašistų, bet apsiginti ne kiekvie
na skyrium, o visos bendrai. Bendram 
išsigelbėjimui reikia sudaryti bendrą 
bloką.”

Lenkijos valdonai nepriėmė pageibos 
iš SoVietų, nenorėjo bendro bloko ir to
dėl Lenkiją įstūmė į baisią katastrofą.

Argi neišsipildė tas, ką mes rašėme? 
Pilniausiai! Kovo 22 dieną, 1939, tai yra, 
mažiau, kaip trys mėnesiai po šio mūsų 
rašto, Hitleris atėmė nuo Lietuvos Klai
pėdos Kraštą. Rugpjūčio 31 dieną jis 
užpuolė karu Lenkiją.

Štai kodėl reikia skaityti “Laisvę” ir 
ją platinti, nes “Laisvės” redakcija ne
rašo nuo ausies, kaip daro daugelio ki
tų redakcijų žmonės. “Laisvės” redak
cija ir bendradarbiai pirma dalykus pa
tiria, išanalizuoja, numato, kaip eis po
litika, kurion kryptin ji suksis ir tik 
tada rašo. “Laisvės” redakcijai nebuvo 
perkūnas iš “giedro dangaus” ir šis An
tras Pasaulinis Karas, nes ji jau seniai 
humatė, kur veda fašistų karo agresi
jos ir buržuazinės demokratijos kompro
misai.

Lietuvių Moterų Seimas
Šiandien Brooklyne prasideda pirmas 

Ajnerikos Lietuvių Moterų Seimas. Su
sirenka daugiau kaip šimtas delegačių. 
Jos suvažiavo iš visos plačios Amerikos 
— iš visur, kur tik gyvena didesnis bū
relis lietuvių. Jos atstovauja daug ir 
įvairių organizacijų. Jų pažiūros irgi ne 
vienodos. Tai nėra Seimas vienos kurios 
srovės, bet visų srovių moterų.

Aišku, Seimas galėjo būti didesnis ir 
platesnis. Klaida būtų įsivaizdinti, kad 
čionai atstovaujamos jau visos organi
zuotos lietuvės, visos jų organizacijos. 
Bet už tai negalima kaltinti Seimo su
manytojas ir rengėjas. Ypatingai Seimo 
iniciatorka ir vadovė K. Petrikiene dėjo

labai daug pastangų gauti į oficialį daly
vavimą katalikų srovės moteris. Deja, 
jų vadovybė atsisakė prisidėti. Taipgi 
°fįfO nedalyvauja nei tautininkų sro- 
v^^moterys: Bet seime rasime abiejų 
tų srovių moterų ir atstovių. Tai labai 
gerai ir labai gražu. Jos visos gražiai 
sutelpa ir sušikalba.

Mes nuoširdžiai sveikiname šį Pirmą 
Amerikos Lietuvių Moterų Seimą. Svei
kiname visas delegates. Nuo pat pra
džios “Laisvė” nuoširdžiai rėme šaukimą 
šio Seimo. Mums malonu matyt lietu
ves moteris besivienijančias kultūros ir 
pažangos darbui.

Didelių stebuklų iš Seimo mes nesiti
kime ir nelaukiame, bet šis- tas bus nu
veikta. Jau #ats suėjimas ir susipažini
mas gražaus būrelio įvairių pažiūrų'mo
terų yra didelis žingsnis gerojon pusėn. 
Jos pasidalins mintimis, aptars visoms 
bendrus klausimus.

Ką Seimas nutars organizaciniai, pri
klausys nuo pačių Seimo delegačių. Nie
kas jų nevaržo, niekas joms jokių prisa
kymų neduoda ir negali duoti. Jos yra 
savanoriai susirinkę. Jos žino savo pa
reigas ir atsakomybę.

Seimas susirenka nepaprastu momen
tu — tokiu, kokių istorija nedaug tema
to. Prasidėjo naujas baišus karas ir nau
jas žmonijos istorijos lapas, rašomas ne
kaltu krauju milionų žmonių. Tai negali 
nerūpėti mūsų motinoms ir seserims, 
žmonoms ir mylimosioms, kurios šian
dien susirenka į Seimą. Ta didžiausia 
žmonijos katastrofa negalės neatspindėti 
Seimo darbuose. Dauguma delegačių 
puikiai atmena pereitą Pasaulinį Karą. 
GM nei viena jų tada nebesitikėjo su
laukti kitos ir dar baisesnės katastrofos. 
Labai mažai kas dvidešimt metų atgal 
tikėjosi šio naujo, antro pasaulinio ka
ro. Bet jo susilaukėme...

Dar kartą mes karštai sveikiname šį 
Pirmą Amerikos Lietuvių Moterų Sei
mą ir jo delegates. Vėliname jums, mū
sų sesutės, geriausio pasisekimo jūsų 
prakilniuose pasimojimuose.

Lai jūsų pastangos, jūsų tarimai ir 
darbai prisidės prie sukūrimo ilgai vi
sos; pažangiosios žmonijos .laukiamo ir 
trokštamo gražesnio ir skaištesnio socia
linio gyvenimo!

Lietuvė moteris neatsilieka. Lietuvė 
moteris žygiuoja pirmyn sykiu su vi
sa pažangiąja žmonija!

“Vienybė” vis dar Kliedą
J. Kruze antradienio numeryje rašo: 

“Mums atrodo, kad vakarykščio Vokie
tijos žygio prieš Lenkiją kaltininkė yra 
Rusija, nes jeigu Sovietai nebūtų suda
rę nepuolimo sutarties su Vokietija, tai 
Hitleris nebūtų drįsęs pulti Lenkijos.”

Pasakyta, kaip kirviu nukirsta. Mums 
tik tenka priminti, kad Sovietų. Sąjunga 
dar neturėjo nepuolimo sutarties, kai 
Hitleris DRĮSO užimti Reino sritį, pa
vergti Austriją, padalinti Čechoslovaki- 
ją ir pasiglemžti Klaipėdą! Ir pagal 
“Vienybės” išminčius už tai ne ,Anglija 
ir Franci j a kalta, o Rusija.

Kruze sako: “mums atrodo.” Taip, 
jums atrodo, kad už dabartinį karą ne 
Vokietija, o Sovietai kalti. Fašistams, 
žinoma, visada atrodo, kad ne fašistai 
kalti.x Tam jūs ir esate fašistai, kad tei
sintumėte hitlerininkus, savo bendra
minčius ir taukštumėte visokius niekus 

'prieš Sovietus. Tai jūsų amatas.
Jūs norite, kad karan būtų įvelta So

vietų Sąjunga, jūs išsižioję laukiate, kad 
tame kare ji būtų sunaikinta. Tąi senos 
jūsų viltys, bet jos neišsipildo ir todėl' 
jūs šaukiate visokiais balsais. Sako, kad 
kadaise Jeriko sienos sugriuvo nuo mu
zikos, jūs būkįte ramūs, nuo jūsų muzi
kos Sovietų Sąjunga nesugrius.

Jus ima baimė, kad ir šitame kare, 
kuriame Sovietų Sąjunga nedalyvauja, 
laimėti gali revoliucija, todėl jūs skel
biate melą po melo. Kruze sako girdė
jęs, kad Sovietų Sąjunga ruošiasi pasi
dalinti su Vokietija Lenkiją ir Pabaltės 
kraštus. Be to, jis sakosi nesistebėtų, 
jeigu Sovietai eitų į pagelbą Vokietijai. 
Matot, kas per išmintis.

Dideli neišmanėliai yra anglai ir fran- 
cūzai, jie nepaklausė. Kruzės patarimo, 
jie karą pradėjo vis dėlto ne ‘prieš Rusi
ją, o prieš Vokietiją, nors Kruže tvirti
na, kad didžiausias kaltininkas ęsanti 
Rusija. Tuščios tamstos viltys, įonas 
Kruze, Sovietų Sąjungos dar niekas ne
muša ir ji dūr negriūta. O rėkti jūs ga
lite, kiek tik norite.

LAISVI

Čia yra vaizdas g aisro lenkų fortuose Westerplatte, sale Danzigo. J j uždegė 
vokiečių orlaiviai.

Nuo Palangos iki Tauragės
Įspūdžiai iš Naujojo Pasienio

Naujasis pasienis. Jau buvo 
užžėlęs griovys, kuris skyrė 
Lietuvą nuo Vokietijos, arba, 
geriau nuo Klaipėdos krašto. 
Dabar vėl viskas atstatyta, 
vėl kaip prieš 16 metų. Senes- 
niesiems gyventojams tas ne
padarė didesnio įspūdžio, ir 
jie greičiau pripprato prie 
naujosios padėties, bet jau
nieji, kurie neberado sienos 
užgimę, dabar niekaip negali 
priprasti, kad ten už kelioli
kos metrų jau “nebe mūsų,” 
kad ten, kur anksčiau galima 
buvo vaikščioti, dabar jau ne
begalima . . .

Jeigu anksčiau Lietu vos- 
Vokietijos siena ėjo Nemunu, 
per Kuršių Mares ir per Ne
ringą ties Nida, tai dabar ta 
siena eina nuo Palangos, pro 
Gargždus, Veiviržėnus, Švėk
šną, Naumiestį, Tauragę ir 
baigiasi ties Smalininkais Ne
mune. Pirmiau, norint pasie
niu keliauti, geriausia būdavo 
plaukti Nemunu, nes tik tokiu 
būdu buvo galima matyti Vo
kietiją. Dabar su Vokietijos 
vaizdų matymu kiek blogiau. 
Dabar tenka keliauti vieške
liu, kuris yra apie kilometrą 
nuo sienos, o vietomis nusisu
ka ir kelis kilometrus. Vokie
tijos iš arti matyti negalima, 
vieškeliu keliaujant galima 
matyti tik medžius ir namus. 
Norint pamatyti iš arčiau** rei
kia sukti iš vieškelio per lau
kus, bet taip einant tuojau 
sutiksi pasienio ' sargybinį, 
kuris prie pat sienos nebepri- 
leis.

Todėl nors ir teko keliauti 
visu Lietuvos-Vokietijos pa
sieniu, bet Vokietijos iš arti 
matyti nebuvo progos, taigi, 
ir vaizdų bei įspūdžių nėra. 
Tik ką papasakojo pasienio 
gyventojai, ką papasakojo 
patys atvykę iš ten, tą buvo 
galima pasižymėti reporteriš- 
kame bloknote ir dabar jums, 
skaitytojai, papasakoti.

Nors iš vienos ir kitos pu
sės siena yra stropiai saugo
jama, tačiau nelegalus ėjimas 
per naująją sieną yra labai 
didelis. Atrodytų, kad to ne
turėtų būti, nes visi gyveną 10 
km..-zonoje nuo sienos gauna 
sienai pereit korteles, su ku
riomis be jokios rizikos gali 
eiti pro policijas ir muitinin
kus per pereinamuosius punk
tus. Bet tų pereinamų punk
tų nėra daug, jie kartais gana 
toli, o siena čia pat, tai pilie
tis, niekam nieko nesakęs, ir 
šoka per “žaliąją”. Be to, ei
nant per pereinamąjį punktą 
ne visuomet galima pernešti 
kas norima. Tai yra antroji 
priežastis, dėl ko einama 
slaptai. »

Ir gyventojai ir pksiėnio 
policija pasakoją, kad nors

gyventojų ėjimas slaptai per 
sieną yra didelis, tačiau konJ 
trabanda yra labai menka. 
Nuvykę Vokietijon neturi ko 
pirkti ir nešti Lietuvon, nes 
kainos ten nedaug žemesnės, 
o kai kurių daiktų dargi di
desnės. Prekių kokybė dažnai 
esanti blogesnė, taip kad nė
ra jokio sumetimo verstis pa
prastų prekių kontrabanda. 
Gal pigesni yra įvairūs gėri
mai. Bet vis tiek likeriai, kon
jakai Lietuvoje yra brangūs ir 
nepopuliarūs, todėl jei ir par- 
nešama vienas kitas butelis, 
tai tik savo reikalams.

pagarba minimi tikruoju var
du. Lietuvių tarpę, neskaitant 
pergyventų smūgių, dabar pi
nigai. Apyvartoje, kaip vie
noje taip ir kitoje sienos pu
sėje, veikia ir vokiška ir lietu
viška valiuta. Kursai įvairūs. 
Mūsų pusėje už markę moka
ma nuo 1 lt. iki 1,50 lt., o ano
je pusėje daugiausia litas yra 
lygus markei? Kadangi vokie
čiai griežtai draudžia per sie
ną nešti popierines markes, 
tai apyvartoje skamba tiktai 
sidabras. Pripratę prie sida
brinių ar metalinių markių, 
klaipėdiečiai taip pat pre
kiauja tiktai sidabrinėmis litų 
monetomis. Taip kad pasienio 
miestelių krautuvėse daugiau
sia skamba sidabras, o 
šlama popierinis pinigas.

Susisiekimas per sieną
pereinamomis kortelėmis nėra 
didelis; nes nėra didelio inte
reso, kadangi kainos nežymiai 
skirtingos ir nėra kas ypatin
go pirkti. Lietuviai npvykę 
ten, daugiausia eina išsigerti 
įvairių konjakų bei likerių, 
kurie ten žymiai pigesni, o 
klaipėdiečiai čia atėję tuojau 
skuba į valgyklas sočiai pa
valgyti. Ypatingai jie mėgsta 
žemaitišką, grynų kviečių py
ragą, nes Vokietijoje nebėra 
grynų kvietinių miltų, mat, 
ten malūnams yra griežtai įsa
kyta į miltus įmaišyti 20% 
priemaišų. Tokiu būdu jie te
turi tik 80% grynų. Taip

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Kiek daugiau nešama žieb
tuvėlių ir jiems akmenėlių, 
įvairių metalinių daiktų ir in
dų. Bet, esą, tai nežymi kon
trabanda. Į Klaipėdos kraštą 
iš mūsų pusės, esą, daugiau 
nešama. Iš čia pirmiausiai ga
benama
mėsa ir net gyvi bekonai mė
ginama šmugeliuoti. Tie pro
duktai, ten yra daug branges
ni, todėl juos kontrabanduoti 
yra nemenkas biznis.

Tokiu būdu, kalbant apie 
kontrabandą, gal galima pa
sakyti, kad šios prekybos rū
šies balansas yra aktyvus Lie
tuvės naudai, nes į Vokietiją 
daugiau išgabenama prekių ir 
daugiau iš ten atnešama pini
gą.
Lietuviška Daina Anoje Pusėj

Vieną vakarą vaikščiojant 
netoli sienos, girdžiu dainuoja 
Klaipėdos krašte. Bet daina 
ne vokiška, n.e marsiškai 
skambėjo, bet mūsiškė lietu
viška romantiška.' Ten daina
vo lietuviai, rugių piovėjėliai, 
nuvykę iš šios pusės. Nors vo
kiečių valdžiai ir skaudu, jei 
žemaičiai neša į Lietuvą mar
kes, bet' neapsidirbant pa
tiems, tūri kentėti tą nuostolį 
ir todėl nieko nesako, jei atei
na žemaičiai darbo dirbti. To
dėl jeigu jie ir sudainuoja, 
nieko nesako ir nedaro.

Kitą dieną ten dainavusioji 
papasakojo, kad vakare į ru- 
giapiūtės pabaigtuveąt susirin
kę apie 30 vietos gyventojų. 
Kai kurie buvę lietuviai, bet 
buvę ir .vokiečių, anksčiau bu
vusių aršių neumanininkų ir 
sasininkų. Kai lietuviai pradė
ję dainuoti, tai kiek įsismagi
nę vokiečiai taip pat ėmę pri
tarti. Tų dainų pasiklausyti 
atėjęs ir pasienio sargybinis, 
kuris nieko nesakęs, bet klau
sęs. Tas sargybinis buvęs ne 
vietinis, bet atkeltas nuo bu
vusios Čechoslovakijos sienos.

Kai anksčiau vietos lietuvi
ninkai būdavo vokiečių įvai
riai pašiepiami, boikotuojami 
ir persekiojami, tai dabar esą 
nepaprastai gerbiami. Niekas 
dabar lietuvių nėbevadinąs 
“prakeikti žemaičiai”, bet su

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. V., Nashua, N. H.— 

Jūsų prisiųstu raštu, kuria
me pasakojate savo kelionės 
įspūdžius, pasinaudoti ne
galėsime. Raštas perdaug 
ilgas ir ne gana įdomus. 
Ačiū už rašinėjimą.

Pastabos
Ir Vėl Pensijos

Lietuvos valstybinė žinių 
agentūra Elta neseniai pra
nešė, kad Lietuvos valdžia 
paskyrė J. Vanagaičiui, Le- 
bertui, Jankui ir kitiems, 
anksčiau gyvenusiems Klai
pėdoje, pensijas ligi gyvos 
galvos. Pensininkai dygsta 
Lietuvoje sparčiau kaip 
grybai, kiekvienam pensi
ninkui skiriama po kelis 
šimtus litų į mėnesį. O tie 
litai išplėšiami iš nuskuru
sių Lietuvos sermėgių. Kas 
tie kiti pensininkai, mes tuo 
tarpu nežinom, bet mes pa
žįstam poną Vanagaitį, 
Stambiausią biznierių Klai
pėdoje, mes žinom, kad jo 
turto ne tik jam, bet ir jo 
vaikams pakaks. Ir vis dėl
to, jam kaip “nusipelniu
siam” paskirta pensija, nes 
jis Klaipėdoje buvo reak
cingiausias tautininkų vei
kėjas. Prarys Lietuvą tie 
visokie “tautai ir valstybei” 
nusipelnę pensininkai.
Dvejopi Lietuvių Dienos 

ženkleliai
Komitetas lietuvių dienai 

pasaulinėje parodoje yra 
išleidęs tokius metalinius 
ženklelius, kuriuos pardavi
nėja po 25 centus. Pelnas 
nuo tų ženklelių eis dienos 
išlaidoms padengti. Tauti
ninkų grupė, besigrūpuo- 
janti apie “Vienybę,” suma
nė taip pat tokiu būdu pa
sipelnyti ir toje pačioje 
dirbtuvėje užsakė kitokius 
tai dienai skirtus ženklelius 
ir juos pardavinėja po 25 
centus, vadinas, imasi labai 
negrą žios konkurencijos. 
Patys tautininkai tame ko
mitete dalyvauja ir patys 
jam kenkia, tokia jau tų pa- 
trijotų moralė.

Mes toje dienoje oficia
liai nedalyvaujam, bet jos 
neboikotuojam ir betkokį 
mūsų draugų norą jai pa
kenkti, mes laikytume ne
padoriu. Todėl mus be galo 
stebina tautininkų pastan
gos tą dieną panaudoti sa
vo pašlijusiam bizniui. Jie 
ir pikniką rengia tos dienos 
vardu, nors iš tiesų lietuvių 
dienos komitetas su to pik
niko rengėjais ir tais žen
kleliais nieko bendra netu
ri.

Tautininkai su katalikais 
tame komitete drauge dir
ba ir vieni kitus stengiasi 
apgauti. Toks jau jų ben
dradarbiavimas. Todėl, kiek 
mums žinoma, to komiteto 
piniginiai reikalai labai 
prastai stovi. Matyt, tas 
komitetas kaip nerimtai 
darbą pradėjo, taip nerim
tai jį ir baigs.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Jau pusėtinai seniai Lietuvių Komunistų Centro 

Biuras atsišaukė į draugus ir drauges, ragindamas pa
rinkti aukų Lietuvos Komunistų Partijos paramai. Tam 
tikslui buvo ir blankos išsiuntinėtos kaip komunistų 
kuopoms ir frakcijoms, taip Literatūros Draugijos kuo
pų sekretoriams.

Iki šiol aukų tam tikslui surinkta gerokai per du 
šimtu dolerių. Bet aukas rinko ir blankas sugrąžino dar 
tik maža dalis tų, kuriems jos buvo išsiuntinėtos. Centro 
Biuras nutarė šitą vajų užbaigti su rugsėjo 30 diena.

K Vadinasi, dar turime apie tris savaites laiko tam 
svarbiam tikslui pasidarbuoti. Todėl, draugai ir draugės, 
imkitės už darbo ir parinkite aukų. Visas aukas ir visas 
blankas turite prisiųsti Centro Biurui su rugsėjo 30 die
na. Turite grąžinti ir tas blankas, kurios pasiliks tuščios.

Įsidėmėkite šitą pranešimą, nelaukite asmeniško 
paraginimo laiškais.

Lietuvių Komunistų Centro Biuras,
46 Ten Eyck Street, ’ ,

\ Brooklyn, N. Y. ,
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Sovietų Sąjungos 
Aviacijos Diena

Kasmet rugp. 18 d. So
vietų Sąjungoje rengiama 
didelė aviacijos šventė. 
Maskvoje ir kituose mies
tuose lakūnai, šturmanai, 
š a u 1 i a i, bombarduoto j ai, 
aviacinės pramonės inžinie
riai ir technikai, jaunieji la
kūnai, sklandytojai ir para
šiutininkai demon struoja 
savo meną, laimėjimus ir 
Sovietų aviacijos galybę. 
Trijų penkmečių laikotar
piu Sovietų Sąjungoje išau
go galinga aviacija, buvo 
pastatytos didelės aviacinės 
dirbtuvės ir paruošti talen
tingų konstruktorių kadrai.

Sovietų aviacijos žygiai 
yra gerai žin^ni visam pa
sauliui. 1937 m. pavasarį 
buvo atlikta orinė ekspedi
cija į Šiaurės ašigalį. 1937 
m. birželio m. Sovietų la
kūnai Čkalovas, Baidukovas 
ir Bieliakovas nuskrido per 
Šiaurės ašigalį į Šiaurės 
Ameriką. Po mėnesio lakū
nai Gromovas, Jumaševas 
ir Danilinas pakartojo skri-’ 
dimą į Ameriką ir nustatė 
skridimo tiesia linija tolu
mo rekordą. 1938 m. vasa
rą lakūnai Kokinakis ir 
Briandinskis per vieną pa
rą nuskrido iš Maskvos į 
Vladivostoko rajoną (7000 
kilometrų). Po to iš Mask
vos į Tolimuosius rytus lėk
tuvu “Tėvynė” nuskrido la
kūnės Polina Osipenko, Gri
zodubova ir Roskova. Jos 
per 26 valandas, 29 min. 
perskrido 6,460 kilometrų 
maršrutą, o 5,947 km. tie
siąja linija.

1939 m. bal. m. lakūnas 
Kokinakis ir. šturmanas 
Gordijenka nuskrido iš 
Maskvos į Šiaurinę Ameri- 
ką.

Tarptautinė Aviacijos Fe
deracija yra užregistravusi 
visą eilę Sovietų lakūnų re
kordų. Sovietų sklandytojai 
taip pat yra pasiekę kele
tą tarptautinių rekordų.

Visiems gerai žinoma, 
kad Sovietų parašiutizmas 
yra pasiekęs aukštą laipsnį. 
Plečiasi masinis parašiuti
nis sportas. 1937-tais me
tais per raudonosios 
armijos pratimus iš lėktuvų 
iš karto šoko 2,200 para
šiutininkų. Tik per viene
rius 1938 m. Sovietų para
šiutininkai padarė daugiau

kaip 65,000 šokimų iš lėk
tuvų.

Nuo 1938 m. Tarptautinė 
Aviacijos Federacija jau 
registruoja ir jaunųjų So
vietų aviomodelistų rekor
dus. Vorobjovo modelis su 
benzininiu motoru išsilaikė 
ore 1 vai. 51 min. 40 sek., 
Malikino t modelis 1 vai. 31 
min. 24 sek., Ziurino mode
lis su benzininiu motoru 
perskrido 21 km. 867 met
rus.

Šalia karo ir sportinės 
aviacijos, žinomam lakūnui 
M o 1 o k o v u i vadovaujant, 
plečiasi ir civilinė aviacija. 
Plačiai išgarsėjo civilinių 
lakūnų šebanovo, Noviko
vo, Romanovo ir kitų var
dai.

Sovietų Sąjungoje yra 
daug aero kliubų, aero mo
kyklų ir aero ratelių lakū
nams, sklandytojams ir pa
rašiutininkam rengti. Daug 
jaunuolių stoja savanoriais 
į civilines ir karo aviacijos 
mokyklas, kurios davė So
vietų Sąjungai visą eilę žy
mių lakūnų ir talentingų 
lėktuvų konstruktorių. So
vietų lėktuvų konstrukto
riai Polikarpovas, Iljušinas, 
Archangelskis ir Jakovle
vas yra išgarsėję toli už S 
SSR sienų.

Aero kliubai turi aero
dromus, angarus ir puikų 
lakūnų ir technikų instruk
torių sąstatą.

Iš “Liet, žinių.”

x Binghamton, N. Y.
Mobilizacija

Europos valstybės mobili- 
zuojasi kruvinam / karui, o 
mes — dienraščio “Laisvės” 
piknikan, kurį rengia Litera
tūros Draugijos kuopa rugsė
jo 10 d., slovakų farmoje už 
Port Crane, N. Y., gražiame 
paupyje.

Rengėjams teko girdėt pa
stabų, kad piknikui diena ne
labai gera, nes nemažas 
skaitlius lietuvių vykstąs tą 
dieną Pasaulinėn Parodon. 
Rengėjai gi į šią pastabą at
sako : ėmėme dieną tą, kurią 
gavome, žmonių vykstančių į 
Pasaulinę Parodą nelabai pa- 
sigesime, jei tik visi šio mies
to ir apielinkės pažangūs lie
tuviai, kurie parodon nevyks
ta, tinkamai mobilizuosimės 
piknikan.

Rengėjai prašo: visi lietu

viai turi automobilius, atva
žiuokite pilnais vežimais 
žmonių. Kurie turėsit vietos, 
o nebūsite iš anksto susitarę 
su norinčiais važiuoti, susto
kite pas Workers Recreation 
Club, 338 Clinton St., ir iš 
čia galėsite paimti daugiau 
žmonių. Gi visi neturį kuom 
važiuoti, ateikite į kliubą. 
Kliubas bus atdaras. Jei ne 
visus paims draugai turį au
tomobilius, tai Endwell Ba
kery savininkas Tomishka su
teiks busą publikos nuveži
mui. Pirmas busas nuo kliu- 
bo išeis apie pirmą valandą 
po piet. Jei bus reikalas an
tro — tai išeis nuo dviejų 
valandų. Mobilizuokitės va
žiuotieji Jr tie, kurie neturite 
kuom važiuoti. Už kelionę^ 
busu — mokesties nereiks. 
Įžanga į pikniką—10 centų, o 
kas pirks tikietukus laimėji
mui “Laisvės” prenumeratos 
(pardavinėjami po 15 centų), 
tiems tie patys tikietukai bus 
geri ir įžangai. Įsigykite ir iš
bandykite savo laimę!

Mobilizacija! Lai nei vienas 
lietuvis nepasilieka tą dieną 
sėdėt namieje. Prašome, ra
giname išsijudinti piknikan, 
pasimatyti su draugais* ir pa
sidžiaugti besibaigiančios va
saros grože! J.

Anglijos ir Francijos Laivai 
Suspitę j Gibraltarą

A1 g e c i r as, Ispanija. — 
Gibraltaro sąsiauryje 
(“vandens vartuose” tarp 
Atlanto Vandenyno ir Vi
duržemio Jūros) stovi trys 
Francijos karo laivai, de
šimt karinių laivų naikin
tuvų ir 133 Anglijos ir 
Francijos prekiniai laivai, 
kurie taip pat yra ginkluo
ti.

Vigo uoste (kaipo fašis
tinėje prieglaudoje) stovi 
30 prekinių Vokietijos lai- 
vų).’ ’ , -

I --------------------------------------------

Protestuoja, Kad Anglai 
Skrido per Holandiją

Amsterdam, Holandija.— 
Rolandų valdžia užprotes
tavo Anglijai, kad Anglijos 
lėktuvai skrido per Holan
diją mėtyt lapelius Vokieti
joj su atsišaukimais į vo
kiečius prieš Hitlerį. Dalis 
tų lapelių buvo pasėta ir 
Holandijoj.

Holandų valdovai prime
na, kad tokiais skridimais 
Anglija laužo Holandijos 
bepusiškumą (neutralumą).

Montreal, Canada. — Po
licija uždraudė fašistų-na- 
zių “Tautinės Vienybės” 
Partijai laikyt mitingus.

;$g4$

Vaizdas iš New Yorko Pasaulinės Parodos, kur žmonėms aiškina, kaip moks- 
P liškai gyventi. '

Kaip Progresuoja.
LDS Vajus?

Kaip garbinga ir svarbu 
visiems dabar pasidarbuoti 
gavimui naujų narių. O 
tiems, kurie dar nėra na
riais, labai garbinga įsira
šyti. J. Gasiūnas.

ligoninėn mirė.

Per Muštynes Neteko Akies 
. Per muštynes Jakštų kaime, 
Daugailių valsčiuj, Rameikai 
išmušė akį. Nukentėjęs pa
guldytas ligoninėn.^ v

, Chicaga Stovi Pirmcjj 
Vietoj

Iki rugpjūčių 28 d. įra
šyta j LDS sekamas skai
čius naujų narių šiose di
džiosiose lietuvių kolonijo
se:

Chicaga ......... ....... 19
Brooklynas ... ....... 16
Philadelphia .. ....... IŠ
So. Bostonas .. ....... 11
Detroitas ..... .......  4
Pittsburghas .. ....: 3
Clevelandas ... .......  2
Pirmoj vietoj, kol kas,

stovi Chicago. Ją betgi iš
gelbėjo jaunuoliai, kurie 
rimtai lenktyniuoja su Ma
ssachusetts jaunuoliais. Jei- 

ne jaunuoliai, tai Chica- 
būtų negarbingoj vietoj.

70 Vajininkų Jau 
Pasidarbavo

Iki šio laiko apie 70 vaji-

gu

kuri išpildė savo kvotą. Tai 
ačiū Skerstono ir Grigaičio 
pasidarbavimui. •
Mažiau Narių Išsibrauke
Per pereitus šešis mėne

sius išsibraukimų buvo bis- 
kį mažiau, kaip kad kitais 
metais tuo pačiu laiku bū
davo. Tai labai sveikas ap
sireiškimas.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas todėl ir nuola
tos auga, kuomet daug dau
giau prisirašo, negu išsi- 
braukią; Vis daugiau ir 
daugėliau lietuvių, susipa
žinę su mūsų Susivienijimo 
naudingumu, rašosi ir pa
lieka jo patrijotais.

1940 metais sueina lygiai 
10 metų nuo susitvėrimo 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo. Dabar Susivieni
jimas jau turi arti 9,000 
nariu. Tikimės, kad su ki-

Žinios iš Lietuvos
Per Dieną Vogė, o Vakare 

Pakliuvo
Kaune, Laisvės Alėjoj, vie

noj parduotuvėj buvo sulaiky
ti Janušonienė su vyru beva
giant skalbinius. Nugabenus 
vagis Į nuovadą ir ten pada
rius 
rasta daug privogta j 
medžiagų. Janušoniai 
ukmergiškiai ir, matyt, 
han atvyko gastroliuoti.

kratą, pas Janušonius 
įvairių 

esą 
Kau-

UTENA
Protokolų už Nesilaikymą 

Judėjimo Taisyklių
Visą savaitę buvo tikrina

mas judėjimas, žiūrint kaip 
keleiviai laikosi judėjimo tai
syklių. Per savaitę surašyta 
daugiau negu 30 protokolų 
taisyklių nesilaikymą.

30
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Užpuolė Plėšikas
Kuršėnų m. gyv. Preisas Ici- 

kas, važiuodamas iš Upynos į 
namus, rugpjūčio 3 d. llgšilių 
miške buvo užpultas plėšiko, 
kuris, grasindamas dviem re
volveriais, apiplėšė jį, tačiau 
terado ir paėmė vos 3 litus pi
nigų. Apie užpuolimą Icikas 
pranešė policijai tik kitą sa
vaitę.

Žaibas Sudegino Kūtę 
Su Paršais

Gruzdžių valse., Raubaičių 
kaime, žaibas sudegino ūki
ninko Alekso Garnio kūtę 
su dviem joje buvusiais par
šais. Nuostolių padaryta už 
600 litų. Turtas buvo apdraus
tas Valstybės draudimo įstai
goje sumai 400 it.

• i 1 • • 1 . lldJL 1U» X DLL XXXninku yra gerokai pasidar- metais> mingjant jub;. 
bavę ir jų gautų naujų na- - - -
rių aplikacijos jau randasi 
Centre. Tų gerbiamų vaji
ninkų pasidarbavimu jau 
įrašyta pusantro mėnesio 
laiku apie 140 naujų narių.

Pirmose vajininkų eilėse 
stovi philadelphietis J. S. 
Rainys su 14 naujų narių, 
brooklynietis Jonas Grubis 
su 8, southbostonietis jau
nuolis Francis Olsonas su 
6. Visi pasidarbavę vajinin- 
kai, abelnai imant, yra įra
šę po 2 naujus narius.

Tai tiek pasidarbuota va
jaus pradžioje. Tikimės, 
kad toliaus įsitrauks į va
jų visa eilė įęįtų darbuotojų 
ir tuo savo darbu 'galės žy
miai paspartinti visą LDS 
vajaus eigą.
Laukiame 53 if 76 Kuopas 

Pasirodant
Pereituose LDS .vajuos# 

visada šios dvi kuopos 
smarkiai darbuodavosi — 
ypatingai 76 kuopa, kuri 
pereitam vajuj, rodosi, vi
sas kitas kuopas pralenkė 
savo gražiu vajaus darbu, 
ne vien gaudama savo kuo
pai naujų narių, bet sykiu 
žymiai sutvirtindama ir 
brightonparkiečių jaunuo
lių kuopą.

Dabar betgi šios kuopos 
stovi užpakalyj kitų Chica- 
gos kuopų. Kodėl taip? Ką 
veikia Jakubauskai, Trejo
ms, Jusevičius, . Sakalai ir 
daugelis kitų 76 kuopos ve
teranų? Laukiame jų atsi
liepimo. Nepasiduokite jau
nuoliams. Stokite darban.

53 kp. vajininkė A. Dei- 
kienė jau pradžią pkdarė— 
įrašė vieną naują narį. Bet 
ta kuopa turi visą eilę kitų 
vajininkų, kurie yra pasiža
dėję smarkiai darbuotis. 
Nepamirškite, draugai, sa
vo svarbių pareigų.

Kuopų Kvotos Reikia 
Išpildyti

Pereitam “Tiesos” nume- 
ryj buvo paskelbta kuopų 
kvotos ir kiek kuri kuopa 
yra prisiuntusi Centran 
naujų narių aplikacijų, 
sirodo, kad šios kuopos 
riausia pasidarbavo:

5 kp., Philadelphia .
1 kp., Brooklyn ....
202 kp., Chicago ...
225 kp., S. Boston ..
39 kp., St. Louis ...
62 kp., S. Boston ...
Kitos kuopos po mažiau.

39 kuopa buvo pirmutinė,

10 pietų sukaktį,

Užsimušė Važiuodamas 
Dviračiu

Vyžuoniškis Damauskas iš
sigėręs važiuodamas dviračiu

LDS jau turės 10,000 narių, krito ir be sąmonės nuvežtas

SUSPROGO DIDELIS VO
KIETIJOS FABRIKAS
London, rugs. 5.—Smar

kus sprogimas suardė di
delį fabriką Friedrichshafe- 
ne, Vokietijoj. Sprogimo 
priežastis nežinoma.

Gaukime “Laisvei” Nauįųi Skaitytojui

Vokietijos-Lenkijos karas plečiasi kaip baisiausia

Pa-

14
12

9
6

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.

Z *■ ’ A •> Uit. ■

Prezidentas Rooseveltas stoja už tai, kad Amerika 
nesikištų į Europinį karą. Lietuviai skaitydami “Lais
vę” žinos kaip prezidentas mano išgelbėti šios šalies 
žmones iš tos baisios skerdynes. Platinkim “Laisvę,” 
padekime 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 į darbą tuojau, eikime po stubas 
ir kalbinkime lietuvius užsisakyti “Laisvę.” Dabar pats 
laikas tam darbui, neatidėkime nei 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- 
lėjų. Puikiausias paminėjimas jubilėjaus bus, kad gau
sime dienraščiui daug naujų skaitytojų.

Kur tik susieinam su lietuviais, visur kalbinkime už- 
sirdšyti “Laisvę.” Gavę prenumeratas tuojau siųskite 
šiuom antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
■ 427 Lerimer Street, _ Brooklyn, N.
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Molotovo Kalba Dėl Nepuolimo 
Sutarties Su Vokietija

Viačeslavas M. Molotovas, Sovietų Liau
dies Komisarų pirmininkas ir užsienio rei
kalų komisaras, pasakė sekamą prakalbą 
ketvirtoj specialėj Augsčiausio Sovieto sesi
joj dėl užgyrimo Sovietų-Vokietijos nepuo
limo sutarties:

Franci j a sutiko garantuoti Sovietų Sąungai 
militarinę pagalbą prieš agresiją už tokią 
pat pagalbą, gaunamą iš Sovietų Sąjungos. 
Iš kitos puses, Anglija ir Trane i ja apsitvėrė 
savo pagalbą visokiomis išimtimis (rezerva
cijomis) netiesioginės agresijos, taip kad

Draugai! Nuo trečios Augsčiausio Sovie
to sesijos tarptautinė situacija nei kiek ne
pagerėjo. Priešingai, ji pasidarė labiau 
įtempta, žingsniai, kokius padarė įvairios 
valdžios to įtempimo prašalinimui, pasirodė 
visai nepakankami. Tas nedavė pasekmių. 
Tai taip Europoj.

Taipgi nėra jokių a'tmainų gerojon pu
sėn rytinėj Azijoj. Japonų kariuomenė tę
sia užėmimą principally. miestų ir didelės 
dalies Chinijos teritorijos. Nesusilaiko Ja
ponija nuo neprieteliškų veiksmų prieš So
vietų Sąjungą. Padėtis ir ten pasimainė į 
blogąją pusę.

Tokiai padėčiai esant, padarymas nepuo
limo sutarties tarp. Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos turi didelės pozityvūs'" vertės, nes 
prašalina karo pavojų tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos. Kad geriau apsklembus 
to pakto reikšmę, pirmiausia aš paaiškinsiu 
apie tuos pasitarimus, kurie buvo per pasta
ruosius mėnesius vedami Maskvoj su Angli
jos ir Franci jos atstovais. Kaip jau žinote, 
Anglijos-Francijos-Sovietų derybos sudary
mui savitarpinės pagalbos sutarties prieš 
agresiją Europoj prasidėjo balandžio mė
nesį.

Anglija Trukdė Derybas

Tiesa, pirmutiniai Anglijos valdžios pa
siūlymai, kaip jūs žinote, buvo visiškai ne
priimtini. Jie nelietė reikalingiausių dalykų 
—jie nelietė atsakomybės abipusiškumo ir 
lygybės. Nežiūrint to, Sovietų valdžia ne
atmetė derybų ir vietoj jų pasiūlė savo pa
siūlymus.

Mes supratome, kad bus sunku Anglijos 
ir Francijos valdžioms pamainyti nedrau
giško atsinešimo linkui Sovietų Sąjungos 
politiką, kuri ir dabar buvo palaikoma, ir 
pravesti derybas su Sovietų Sąjunga atsa
komybės lygybės pamatu.

Pasirodo, kad derybos neduoda pasek- 
I mių. Anglijos-Francijos-Sovietų derybos tę

sėsi keturis mėnesius. Jos tik pagęlbėjo iš
aiškinti keletą klausimų. Tuo pačiu sykiu 

! jos davė Anglijos ir Francijos atstovams 
suprasti, kad tarptautiniais reikalais reikia 
rimtai rokuotis su Sovietų Sąjunga. Bet 
šios derybos susitiko su nepereinamomis 
kliūtimis. Visa bėda, suprantama, randasi 
ne atskirose “formuliacijose” arba tam ti
kruose siūlomos sutarties paragrafuose. Ne, 
visa kliūtis yra daug didesnė.

Padarymas savitarpinės pagalbos sutar
ties prieš agresiją būtų naudingas tiktai ta
da, jeigu Anglija, Francija ir Sovietų Są
junga prieina prie susitarimo apie aiškias 
militarines priemones prieš agresoriaus puo
limą. Per tūlą laiką, apart politinių dery
bų, ir militarines derybos • buvo vedamos 
Maskvoj su Anglijos ir Francijos armijų 
atstovais. TaČiaus niekas neišėjo ir’iš mili- 

| tarinių derybų.
Lenkija Nepriima Sovietų Pagalbos

Derybos užkliuvo, kada Lenkija, kuri tu- 
! retų būt bendrai Anglijos, Francijos ir So-
jį vietų Sąjungos garantuojama, atmetė Sovie-
Į tų Sąjungos militarinę pagalbą. Pastangos

nugalėti Lenkijos tokį nusistatymą nedavė 
jokių pasekmių. Dar daugiau. Derybose 

. • pasirodė, kad Anglija visai neturi noro nu
galėti Lenkijos pasipriešinimą, bet, priešin
gai, dar padrąsino ją. Aišku, su tokiu Len
kijos ir jos principalio talkininko nusistaty
mu linkui Sovietų Sąjungos militarines pa- 

• galbos agresijai ištikus, Anglijos-Francijos- 
Sovietų derybos negalėjo duoti gerų vaisių. 
Po to mums paaiškėjo, kad tos derybos nu
eina niekais.

Ką tos derybos parodė? Jos parodė, kad 
Anglijos ir Francijos nusistatymas yra pil
nas kontradikcijų. Patys galite spręsti. Iš 
vienos pusės, Anglija ir Francija reikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga suteiktų militarinę pa
galbą Lenkijai užpuolimo* atsitikime. Sovie
tų Sąjunga, kaip jūs žinote, buvo pasirengu- ‘ 
si priimti tą atsakomybę, su ta sąlyga, jei
gu jinai galętų gauti tokią' pat fpagalbą iš 
Anglijos ir Francijos. Iš kitos pusės, An
glija ir Francija tiksliai įstūmė į sceną Len
kiją, kuri nepriima militarines pagalbos iš 
Sovietų Sąjungos pusės. Na, ir prie tokių 
aplinkybių bandyk susitarti dėl savitarpinės 
pagalbos, kuomet toji pagalba iš Sovietų 
Sąjungos pusės pripažinta nereikalinga ir 
net įkiri.

Anglija ir Francija Apsitverusi,

Dar daugiau. Iš vienos pusės Anglija ir

padarius tą pagalbą svajone ir turėjus mo- 
ralį legalį pasiteisinimą, tokiu būdu išven
gus pažadėtos pagalbos ir pastačius Sovie
tų Sąjungą izoliacijos pozicijoj prieš agreso
rių. Na, ir dabar bandyk surasti skirtumą 
taKp “savitarpinės pagalbos” sutarties ir 
paprastos apmaskuotos vyliugystės (links
mas juokas svetainėj).

Dar daugiau. Iš vienos pusės, Anglija ir 
Francija atžymėjo didelę svarbą derybų dėl 
savitarpines pagalbos ir reikalavo, kad So
vietų Sąjunga taipgi tą klausimą imtų se- 
riozinįai ir labai greitai išrištų sutartį lie
čiančius klausimus. į

Iš kitos pusės, betgi, jie patys parodė vi
sišką nepaisymą ir prastą atsinešimą linkui 
derybų paskirdami tam darbui antraeilės 
svarbos ypatas, kurie tuo pačiu sykiu neturi 
tam darbui pakankamos galios. Užtenka 
čia priminti, kad Anglijos ir*Francijos mili
tarines misijos atvyko Maskvon be jokios 
įgaliotos teisės sudaryti bent kokią milita
rinę sutartį (juokas).

Dar daugiau. Anglijos militarinę misija 
atvyko Maskvon be jokių mandatų (juokas 
ir tik mūsų militarinei misijai pareikalavus, 
baigiant deryboms pairti, jie pristatė rašy
tus mandatus.

Bet ir tie mandatai buvo neaiškūs, bū
tent, be reikiamo įgaliojiny). Dabar ir at
skirk tą nepaisantį atsinešimą linkui derybų 
iš Anglijos ir Francijos pusės nuo apgavin- 
go atsinešimo linkui derybų, kad tuomi dis
kreditavus visą derybų eigą.

Tokios vidujinės kontradikcijos Anglijos 
ir Francijos atsinešime linkui derybų su So
vietų Sąjunga privedė jas prie pakrikimo.

Bijo Tvirtėjimo Sovietų Sąjungos

Kur yra Anglijos ir Francijos nusistaty
mo kontradikcijų turinys? Taį galima at
žymėti sekamai:. Iš vienos pu^ės, Anglijoj 
ir Francijos valdžios bijo agresijos ir dėl 
tos priežasties norėtų sudaryti savitarpinės 
pagalbos sutartį su Sovietų Sąjunga, jeigu 
jįnai sutvirtintų jas—Angliją ir Francija.

Bet iš kitos pusės, Anglijos ir Francijos 
valdžios bijo, kad sudarymas tikros savitar
pinės pagalbos su Sovietų Sąjunga gali su
tvirtinti mūsų šalį, Sovietų Sąjungą, kas at
rodo visai neatsako jų tikslams. Reikia 
pripažinti, kad toji jų baimė nusveria pa- 

> tį pamatą. Tiktai tokiu būdu mes galime 
suprasti poziciją Lenkijos, kuri veikė pagal 
Francijęs ir Anglijos instrukcijas.

Dabar apie pačią Sovietų-Vokietijos ne
puolimo sutartį.

Nutarimas padaryti nepuolimo sutartį 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos buvo pa
darytas. po to, kai militarines derybos su 
Anglija ir Francija pasiekė nepereinamą 
galą dėl didelių skirtumų,. kuriuos pirmiau 
esu suminėjęs.

“Tai Jų Dalykas!”

Kai derybos privedė prie to, kad savitar
pinės pagalbos sutarties padarymas jau ne
besitikimas, mes turėjome surasti kitas ga
limybes palaikymui taikos ir prašalinimui 
karo pavojaus tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Jeigu Francijos ir Anglijos val
džios atsisakė su tuo rokuotis, tai jų daly
kas. Mūsų pareiga domėtis Sovietų liaudies 
reikalais, Sovietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos reikalais (dideli aplodismentai). 
Labiausia, kuomet mes tvirtai įsitikinome, 
kad Sovietų Sąjungos reikalai supuola su 
kitų šalių žmonių pamatiniais reikalais 
(plojimas). Bet tai tik viena dalyko pusė.

Kitos sąlygos taipgi buvo reikalingos pir
ma, negu Sovietų-Vokietijos sutartis buvo 
gyveniman pravesta. Reikalinga, kad Vo
kietija savo užsienio politiką pasuktų linkui 
gerų kaimyniškų santikių su Sovietų Sąjun
ga.

Tiktai tada, kai šita antroji sąlyga buvo 
išpildyta, tiktai tada pasidarė aišku mums, 
kad Vokietijos valdžia nori pamainyti sa
vo užsienio politiką taip, kad užtikrinus 
santykių pagerinimą su Sovietų Sąjunga. 
Tada surasta pamatas sudaryti Sovietų-Vo
kietijos nepuolimo sutartį. Visi* žino, kad 
laike pastarųjų šešių metų, nuo 'to laiko, 
kai nacional-socialistai (naziai) paėmė ga
lią, politiniai santykiai-su Sovietų Sąjunga 
ir'Vokietija buvo labai'įtempti.

(Bus daugiau)

Dr. Kari B u r ck h ? r dt, 
Danzigo atstovas Tautų 
Lygoj, nesenai buvo nu
vykęs ir slaptai derėjosi 
su Chamberlainu, o pas
kui raportą nuvežė Hitle
riui. Po jo apsilankymo 
pas Hitlerį, Vokietijos na
ziai daugiau pradėjo pulti 

Lenkiją.

Nuo Palangos 
iki Tauragės

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

pat mėgiamos mūsų dešros ir 
kumpiai, nes ten į dešras mai
šoma bulvių arba ryžių. Mū
sų degtinė taip pat esanti kiek 
gardesnė ir geresnė, kaip jų 
“Korn.”

Esanti pakilusi savotiška 
pasididžiavimo nuotaika, nes 
jie jaučia, kad anksčiau buvo 
geriau ir lietuviai daug gero 
Klaipėdos krašte yra padarę, 
ką pripažįsta dabar ir ar
šiausi vokiečiai.

Pasakojama, kad lietuviš
kos dainos skamba ne tik pa
čiame pasienyje^ bet dainuo
jama ir už Pagėgių, Šilutės, 
apie Rusnę ir visame krašte. 
Jei pirmiau daugiau buvo 
dainuojama vokiškai, negu 
lietuviškai, tai dabar kaimuo
se esą galima daugiau girdėti 
lietuviškai, nors ne taip gar
siai dainuojant, neskaitant, ži
noma, vokiškų dainų, dainuo
jamų marširuojant įvairiems 
SA, HJ ir kitokiems būriams. 
Gyvenime ir ramiame darbe 
lietuviukai gyventojų sielai, 
pasirodo, vis tik artimesnė lie
tuviška daina. .'.

Karšti Tautiniai Ginčai

Turgaus ir šiaip dienomis, 
kur tik susitinka žemaitis ir 
Klaipėdos vokietis, tuojau 
prasideda pasikalbėjimai tau
tinėmis temomis. Kiekvienas 
laikosi savo ir karštai gina 
--- ------------------------------------

’’Laisvės” 20-ties Metų 
Sukakties Proga

Kiekviename mete vis tie 
patys menesiai, tos pačios 
savaitės, dienos, šventės. 
Tik metų gale numeris pasi
keičia. Bet mūsų gyveni
mas ne toks pat, "koks buvo 
praeitam mete. Gal nėra nė 
vieno, kuris kiekvienų metų 
būtų vienodai praleidęs. 
Gyvenimas maišytas su liū
desiu ir džiaugsmu, su nu
siminimu ir gera viltimi.. 
Gal nėr nė vieno, kurs savo 
gyvenime būt neperleidęs ir 
nepergyvenęs visokių atsiti
kimų ...

Lengvai ištariame žodį

bei įrodinėja, kad jo tautoje 
gyventi geriau, žemaitis giria
si savo turtingumu, turėjimu 
valgyti, o vokietis tautine di
dybe ir pavyzdinga tvarka. 
Nors vokietis ir sutinka, kad 
žemaitis turtingiau gyvena, 
bet jam prikiša, kad nėra 
tvarkos, su kuo žemaitis, kad 
ir nenorėdamas turi sutikti. 
Bet tie pasikalbėjimai tautinė
mis temomis yra ramūs, kul
tūringi ir be jokio šovinistinio 
tono. Beveik nėra atsitikimų, 
kad žemaičiai susipeštų su 
Klaipėdos kr. vokiečiais.

Tačiau iš anos pusės ateina 
ir specialių sąmoningų agentų, 
kurie nesidrovi agituoti, kad, 
girdi, Lietuvai būrų geriau, 
jeigu prisijungtų prie Didž. 
Vokietijos. Tada, esą, Lietuva 
būtų garantuota ir galėtų pui
kiai gyventi, žemaitis ramiai 
išklauso tokias kalbas, bet pa
silieka nė kiek nesusižavėjęs 
peršamomis gerybėmis. Bet 
kaikur jau kaimuose atsiran
da ir vienas kitas silpnadvasis, 
kuris ar papirktas ar sufana
tizuotas, ima tą vokišką * mintį 
propaguoti savųjų tarpe, žino
ma, toks jokio pasisekimo ne
turi, tačiau vis tik įneša tam 
tikrą disharmoniją ir savotiš
kai lietuvišką nuotaiką demo
ralizuoja.

Reikia pripažinti, kad daug 
kas naujajame pasienyje yra 
skubiai taisytina ir tvarkytina 
norint sėkmingai užkirsti ke
lią tokiems agentų darbams, 
nes dabar kiekvienas lietuvių 
apsileidimas ar kitoks koks 
neigiamas reiškinys tuojau 
yra išnaudojamas vokiškumo 
propagandai.

S. M.
(“L. ž.”)

“metas,” bet kiek per tų 
laikų tenka visko pergyven
ti ir patirti! Taip ir su mū
sų dienraščiu “Laisve.” Per
gyventas 20 metų laikotar
pis lengva ištarti, bet kiek 
ir ko . prisiėjo pergyvent— 
mdžai kas pamušto. “Lais
vė” pet tų laikotarpį labai 
daug ko davė darbinin
kams: Ji švietė juos, orga
nizavo. Dabar ji turi daug 
pasekėjų, daug rėmėjų. Ji 
užsitarnavo.

Ačiū “Laisvės” ilgam ir 
intensyviam darbui, dabar 
gal nėra tos lietuviškos ko
lonijos, kur nesirastų mūsų 
darbininkiškų draugijų, 
darbininkų judėjimo prita
rėjų.

20-ties metų sukakties 
proga, aš linkiu “Laisvei,” 
kad ji bėgyje 5 metų, tai 
yra, iki sulauks savo sida
brinio jubiliejaus, kad skai

tytojų skaičius du syk pa
daugėtų, kad visi priešai 
turėtų pripažint jos pasise
kimų, ir kad višų darbo 
žmonių akys atsidarytų ir 
jie visi, vieningai ir drau
giškai dirbtų darbininkų 
klasės labui. Kad ilk tie, 
kurie vis niekino darbinin
kų šalį Sovietų Sųjungų, 
pamatytų, kaip jie klydo.

Daugelis tokių, kurie vi
saip niekino Sovietų Sųjun
gų, dabar, kuomet New 
Yorko Pasaulio Parodoj ap
lankė Sovįetų pavilionų, gė
risi jos didžiu progresu, net 
netiki savo akimis, kad ten 
taip didelė pažanga padary
ta. Daugelis dabar sako: 
“Aš netikėjau, kų kiti sakė, 
bet dabar pats pamačiau.” 
Jiew gėrisi Sovietų žemės 
milžiniškais atsiekimais, bet 
priduria: “Bet aš tos val
džios Ais tiek nenoriu.”

M. Janoniene.
Nuo Redakcijos. Draugė 

M. Janonienė velionio poeto 
Juliaus Janonio .motina. Ji 
jau senutė, bet jos idėjos ir 
viltys skaisčios, blaivios.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergrecn 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 1

Krautuvėj. <

Manhattan Liquor Store E

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GORIMŲ

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie VVINE^Z

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

Ne\y 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 KĄINA 25c KNYGA

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 vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais. ' ■ ’ ’ (

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

, po 15c už kopiją.
Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

Vieta mašinom pastatyt, ši ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance 1 forus.

1

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

NAUJIENA NEWARKUI!
I

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 nešilkd viršais. Didelis pasirin
kimas kortįnų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 

kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas. z
Turime puikų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokiems reikalams.
' z Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

' f ti

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

s i I



Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.JJ.KaškiaučiusLaisvoji Sakykla
Keliai

pil-Dr. A. L. GraičūnasRašo

J

gydytojas, 
tave pamo-

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

Tik 
gali

Pergalėjimo Žmonijos 
Mirtino Priešo

matomas varpas, kuris pirmiau buvo bažny- 
mieste, persergėjimui gyventojų, kad Japo- 
karo orlaiviai artinasi.

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue 

NEWARK, N. J.

Vaizdas iš Chinijos. Kairėj 
čioj, o dabar yra Chungking 

nijos

lietuvi-vė nori teisybės 
— karčios, šiurkščios

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia pikniką 10 d. rugsėjo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
Idetų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. , rengia 

pikniką, sekmadienį, rugsėjo 10 d. 
Bus muzika, graži programa, kvie
čiame visus dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. (209-210)

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 svarbiiĮ dalykų aptarti. 
— Org. (209-210) •

Kuomet įvyksta susirinkimai, nepa
mirškite užsisakyti Pasaulinės 

Parodos Albumų.

nei fiziniai!
tavt

RHEA

Special Rates per Week

ORPO BEPTW®

Rcpublk

fWWV-:;*1

I

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

Surf. all day and night »

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

California

Ketvirtadien., Rugs. 7, 1939

Pradžia 12 vai, dieną ir tęsis iki vė
lai nakties. Bus Lietuvių Parke, 
Pine Grove, Dracut, Mass. /Bus ge
ra muzika. Įžanga 10c. Prašome vi
sus atsilankyti. — Kom.

(210-211)
8HM—BFBIWll.'lf' , ■ .'11 ■ — , 1 J.

Tinkanial)iela
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’© Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikata; harmoningu, 
šviesiu ir linksmu gyveni

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

GEO. STANLEY
Vienas iš pasaulio pirmaeilių 
Gyvenimo Dailės eksponatų.

Rašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

57% Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Minėj Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir iinpor-

Cl/ll tuotų degtinių, vi-
šokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

• Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

(Liquor#
Savininkas

Mtizika 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

lentos man nedovanosi, 
tas tavo pyktis ant ma- 
— man nieko nereiškia, 
manęs nesužalos nei sie- 

Aš esu ne- 
pykčio ir

lai vakaro daigelę dainuoji: 
Vai, varge, yvaTge.. . Vienok 
gydytoją labai stebina, kad 
tarp lietuvių tautos narių per 
mažai kūne ir prote sulenku
sių vaikų gimsta. Čia mato
mai pati gamta susimylėja ir 
neleidžia .dideliam skaitliui 
silpniems kūdikiams užaugti 
—jie jaunystėj būna giltinės 
papjauti. Jei giltinė neišpjau
tų, tai turėtumėm daugiau li
goninių; prieglaudos namų, 
kalėjimų pribudavoti ir dau
giau policijos prisamdyti. Nes 
prasižengėlių eibės atsirastų 
už tėvų kaltes, kurie paliko 
dievui auklėti vaikus; kadan
gi patys tėvai nemokėjo au
klėti, nes jie nesuprato, kad 
atsakomybė puola ant tėvų 
už vaikų atsiradimą ir jų iš
auklėjimą. žodžiu, tėvai at
sako už vaikus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ROCHESTER, N. Y.

i ALDLD 50 kp. rengia išvažiavi
mą, 10 d. rugsėjo, pas dd. Merkevi
čius, ukėj, visiems gerai žinoma 
vieta. Kaip 12-tą vai. bus regulia- 
riški pietai, 50c. Kurie norės, galės 
pavalgę šokti, nes bus gera muzika. 
Užtikrinam, atsilankiusieji bus 
nai patenkinti. —- Rengėjai.

(210-211)

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) x 

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.

Office Phone 
E Vergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Ar tu
- žinoti, 

teisybės žinoti apie save?
Tai štai tau labai trumpai, 

toli gražu nepilnai ir nepa
gražintai, tik drąsiai, atvirai 
pasakyta trupučiukas teisy
bės. Tik turėk kantrybės aty
džiai perskaityti šį straipsne
lį. Aš žinau iš kalno, kad tu 
supyksi ant manęs ir iki gra
bo 
Bet 
nęs 
jis 
loj,
pasiekiamas 
užširdimo.

Klausyk .’ 
ne kas kitas
kyti: “Kas daryti, kad sveU 
ku, veikliu būti ir ilgai gy
ventumei, netapdamas supu
vusiu, sutrūnijusiu keru, ku
rį praeivis spiria.” Tu žinai, 
kad gydytojas, tik gydytojas 
tave gali sveikatos dalykuo
se pamokyti. Ne kitaip! O 
vienok kaip atbulai tu elgiesi. 
Dar tau negimus, dar tau mo
tinos yščiuje tebebūnant, jau 
bobutė suteikdama tavo mo
tinai patarimus, pamokinimus 
— motiną ir tave sužalojo! 
Pati bobutė, nieko nežinoda
ma apie gyvybę, mokina su
teikdama klaidingas žinias: 
kaip tavo motina turi laike 
nėštumo užsilaikyti; toliaus 
tavo motiną kunigas mokina 
ir taip begaliniai. Nespėjai 
gimti ir tik kvapą atgavęs 
pravirkai; tau bobutė supu
vusiais dantimis, kietą duonos 
plutelę sukramtė, ir įspjovus 
nelabai švarian skudurėliu tau 
čiulpiką padarė ir į burnelę 
įkišo, kad alkį nuraminti. Tad 
nestebėtina, jog iš dešimties 
kūdikių-naujagimių pusė iš
miršta nesulaukę nei vienų 
metų amžiaus. Likusieji, nors 
ir užauga, bet sužaloti, su
silpninti fiziniai, ir protiniai! 
Ir kam tu tikęs užaugęs? Tik 
jungą vilkti, pastumdėliu būti 
ir dainelę dainuoti: “Vai, var
ge, varge—kada aš tave iš- 
vargsiu!” Dainuoji tąją dai
nelę nuo jaunatvės iki senat
vės,—per visas ištisas diene
les, t nuo ryto iki vakaro. Ir 
visas tavo valgis, 
duona 
duoda 
bonas. 
m a, o
gaus karalystę tau pažada už 
nesipriešinimą ir paklusnumą.

Na, tai tik trupučiuką tau 
karčios teisybės pasakiau.

Gydytojas į tave žiūri ir 
mato; giliai širdyje jis tavęs 
gaili' ir norėtų tau pagelbėti; 
bet td nei fiziniai, nei/ pro
tiniai nepajėgi pasiekti tos 
aukštumos išsivystymo, kurią 
pasiekia apšviestų tautų kū
dikiai. Gydytojo tas neste
bina, kad tu iŠ ryto ir iki ve-

Ačiū gydytojui-visuomenie- 
čiui, per dideles jo pastangas, 
tave visgi išjudina. Ir tu po 
truputį atsipeikėji, atgimsti 
naujai ir savo gyvenimo lai
vą pradedi vairuoti naujais 
keliais, kurie veda tave prie 
gerbūvio, prie duosnesio gy
venimo. Tavo protas blaivė
ja ir tu dairaisi turėdamas 
naują aplinkumą. Tu iš lėto, 
it per ūką, pastebi savo skur- 
do-vargo kaltininkus. Baimin
gai ir drebančia ranka paimi 
knygelę: “Nuo Perkūno, iki 
Bazilikos’’ ir atydžiai skaitai. 
Toji knygelė tavo protą ga
lutinai , prablaivina ir pama
tai it giedrioj-saulėtoj dienoj 
savo skurdo, 
priešą, 
voti.

vargo amžiną 
Ir čia tu pradedi ko- 

Jei tu nenugalėsi, tai 
tikrai tavo vaikai nugalės; nes 
tavo vaikai ateis tau pagal
bon, kuriems tu davei progą 
pasiekti tyro mokslo žiniją.

tai juoda 
ir tos pakankamai ne- 
ponas ir kunigas kle- 
Ponas tau duoną ati- 

kunigas klebonas dan-

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieidamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam i namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

7O <r

XAVE.RAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM,
E AVA 5 PAS SAVA'

PORT

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.

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ-
LAŽARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 

i stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal legalią. IŠTYRIMAS DOVANAI
(Praktikuojąs jau 

27 Metus)DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y. Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekiuad. 10 iki 2

Rūgšti rugini, saldi ruginS, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kSksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake,' Butter Cake, Bunke ir Spice Caką, 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 kaina*.

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

SKELBKITES "LAISVĖJE
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Ketvirtadien., Rugs. 7, 1939

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN. N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 7 d. rugsėjo, “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St., 7:30 va), v. 
Prašome narių skaitlingai dalyvauti,

X5SSI

N eh YbrkO"ZW/zfr>7irilov TURIME SUKELTI PINIGŲ

LIETUVIŲ MOTERĮ) SEIMO IŠKILMES 
RUGSĖJO 7,8 IR 9 DIENOMIS

Lietuvių Moterų Seimas 
prasideda jau šiandien. Į jį 
jau suvažiavo ir dar atvyks
ta delegates iš visų lietuviais 
apgyventų valstijų ir apylin
kių, miestų ir kaimų, iš įvai
rių nacionalių organizacijų 
kuopų,, taipgi kliubų, chorų, 
ratelių, komitetų. Laukiama 
atstovių iš Kanados, taipgi 
Argentinos ir Lietuvos.

SEIMAS BUS BROOKLY- 
NO MUZĖJUJ, 185 EAST
ERN PARKWAY.

Seimo posėdžiai, kuriuose, 
apart diskusijų bėgamais rei
kalais, bus rūpestingai pa
ruoštų referatų, taipgi judis, 
prasidės 10 vai. ryto jr tęsis 
iki 5 vai. po pietų visomis 
trimis dienomis, ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį.

KONCERTAS SEIMO 
UŽBAIGAI

. Posėdžiams baigiantis, šeš
tadienį, tarp 3 ir 5 po pietų, 
bus gražus koncertas. Dai
nuos Sietyno Choras iš New

ark©,, vadovybėj B. L. Šalinai- 
tės, Biruta Ramoškaitė iš 
Hartfordo, pianu skambins 
Aldona Žilinskaitė, šoks tau
tinius šokius Anna Daukan- 
taitė, Suzana Waitelyte, Lui
za Makutėnaitė, Lillian Mil- 
čiūtė.

SMAGUS BANKIETAS

Užbaigus Seimą, rugsėjo 9- 
tos vakarą, 8 vai., Central 
Palace Ballroom, įvyks ban- 
kietas-vakarienė, dainų pro
grama, šokiai. Pirmu kartu 
Brooklyne <įa’nuos viešnia 
dainininkė M. Shultz iš Chi- 
cagos, taipgi Aldona Klimai- 
tė. Dalyvaus šimtai svečių iš 
tolimų miestų, iš apylinkių, ir 
brooklyniečiai.

Visi prašomi įsigyti bilietus 
kiek galint iš anksto. Tas pa
gelbės gaspadinėms suplanuot 
vakarienę ir duos naudos 
rengėjoms. Bankietą rengia 
Seimo Komitetas. Bilietas 
$1.25, vien šokiams 25c.

Seimo Komitetas.

Svečiams, Kurie Nežino arba Paklysta
—Taip, aš norėjau pamaty

ti tą fabriką, kuriame yra 
padaromas dienraštis “Lais
vė,” bet negalėjau. Vežiau
si su savim dar keturis žmo
nes. Pusę dienos išvažinėjau 
po miestą ir nesuradau. Ke
turis sykius važiavau per du 
tiltu ir užmokėjau visą do
lerį už pervažiavimą, po kvo- 
derį kiekvieną sykį. G a) pen
kių dešimtų policistų klau
siau, kaip surasti tą vietą, kur 
gyvena “Laisvė,” bet jie ne
galėjo duoti nurodymų, kaip 

.nuvažiuoti.
Šitaip skundėsi šių žodžių 

rašytojui vienas mūsų priete- 
lius “Laisvės” piknike Phi- 
ladelphijoj. Jis,, matyt, važi
nėjo po New Yorko miesto 
dalį, kuri vadinasi Bronxu, ir 
per Triboro ir Whitestone til
tus, per kuriuos už ° pervažia
vimą reikia mokėti po kvode- 
rį. Visi kiti New Yorko til
tai nemokami.

Taip paklysta ir daugiau 
svečiu, pribuvusiu į New Yor- 
ką. Kitus policistai nusiunčia 
visai kiton Brooklyn© dalin ir 
paskui žmogus turi grįžti at- 

»gal į New Yorką, iŠ ten vėl 
traukti Brooklvnan, idant pa
siekti “Laisvę.” Ypač taip at
sitinka su tais, kurie trauki
niais atvažiuoja.

Todėl dar kartą čionai pri- 
* mename draugams, kurie no

rėsite aplankyti “Laisvę.” O 
visi esate kviečiami ją aplan
kyti. Pasiekę New Yorka, 
klauskite Williamsburgh 
Bridge ir per ji šaukite. O 
pervažiavus Williamsburgh 
Bridge, netoli rasite ir “Lais
vę.” Bet koks policistas pa
sakys, kur randasi kampas 

/ . ..... - ' ' ..............  ..
Išvyko Kalifornijon

^Newarkiečių Antano ir Ag
nės Jurevičių duktė Olga (iš 
profesijos slaugė) išvyko 
penktadienį į Kalifo rniją? 

į Pirmiausia aplankys San 
Francisco’s Parodą, paskui 
sustos pas savo draugę Lulu 
Kay (Dr. Kaškiaučiaus duk
terį), kuri jau metas laiko 
kaip vaidina Pasadena Play- 

/house. Vėliau vyks į Catali
na Islands (šios salos ^priklau- 
so Wrigley šeimai) ir po tam 
grjs namon. ^Kelionėj bus 
apie mėnesį laiko. Olga yra 
LDS narė. Geros kloties!

L. B.

Ten Eyck ir Lorimer Sts.
Arba jeigu vis tiek paklys- 

tate, pašaukite “Laisvės” Ad
ministraciją telefonu, o bus 
nurodyta, kaip pasiekt “Lais
vę” iš ten, kur jums pasitai
kys būti. “Laisvės” telefonas 
toks: Stagg 2-3878.

Rep.

Lankėsi “Laisvėj
Aleksandra Ardickas , iš Lost 

Creek, Pa., svečiavosi pas Jo
ną Kupčinską Brooklyne. Ap
lankė New Yorko mieste 
svarbesnes ištaigas ir apžiū
rėjo Pasaulinę Parodą .

Kaipo stiprus laisvietis, jis 
atsilankė ir į savo dienraščio 
įstaigą. Pamatė mašineriją ir 
pastatus, iš kur leidžiama 
“Laisvė.” Sveikindamas savo 
dienraštį Jubilėjum, padova
nojo $2.

Antanas Kaluzevičius i š 
Pittston, Pa., per šventes lan
kėsi New Yorke. Apart kit
ko, aplankė ir “Laisvės” 
įstaigą. Užsimokėjo metams 
prenumeratą i r paaukojo 
dienraščiui 50c.

Senas amžiumi ir senas 
darbininkų judėjimo rėmėjas 
ir veikėjas drg. Vincas Ra
manauskas iš Minersville lan
kėsi New Yorke per.šventes ir 
savo dienraščio reikalams pa
aukojo $1.

Antradienį aplankė “Lais
vės” įstaigą draugai J. ir O. 
Samulėnai iš Fitchburg, Mass. 
Užsimokėjo už “Laisvę” me
tam ir paaukojo dienraščiui 
$2. Jie vieši Brooklyne pas 
draugus Meškius. Drg. Meš- 
kys, atvedęs svečius į “Lais
vę,” ir pats paaukojo $1 dien
raščio reikalam. Beje, drau
gas Samulėnas nusipirko 5 
kopijas Pasaulinės Pdrodos 
albumo.

Antradienį lankėsi “Lais
vėj” J. Misevičius, K. Ketur- 
akienė, M. Rasimienė, J. Ske- 
berdytė iš Chicagos ir M. 
Dundulienė iš Hart, Mich. 
Atvyko Moteriy Seimo reika
lais, taipgi pamatyt Pasaulic 
Parodą, šiuo tarpu sustoję 
pas Petrą Skeberdį, chicagie 
'tės veikėjos Julijos brolį 
Newarke.

Lankėsi d. Ramanauskienė 
plačiai žinomo “Laisvės” ben
dradarbio J. Ram a n a u s k o 
žmona iš Minersvillės. Ji at
vykus Moterų Seiman.

Taipgi lankėsi M. Janonie
nė, velionio poeto Juliaus Ja
nonio motina. Jinai taip pat 
atvykus dalyvaut Moterų Sei
me ir pamatyt Pas. Parodą.

Antradienio vakarą lankėsi 
Zina šnaideraitė, jaunuolė, 
nesenai atvykus iš Lietuvos. 
Apžiūrėjo įstaigą, taipgi įsi
gijo laikraščio kopijų susipa
žint. Ją atlydėjo jos dėdė, 
jau senai gyvenąs Brooklyne, 
turįs syrupo pardavyklą 389 
Bushwick Ave. Jej sąlygos 
leis, jaunuolė pareiškė norą 
dalyvaut Moterų Seime ir su
sipažint su plačios Amerikos 
lietuvių, moterų judėjimu.

Lankėsi “Laisvės” .veikėja 
ir bendradarbė M. K, Sukact- 
kienė iš Worcester, Mass., 
taipgi žymioji mūsų vajinin- 
kė K. Žukauskienė iš New
ark©, ir A. Bėčienė, O. Smai- 
žiūnienė ir T. Laužaidis iš 
Great Necko, visos Moterų 
Seimo reikalais.

Beje, greatneckietės paža
dėjo gerokai išgenėt savo 
darželius, bet atvykt ratuotos 
gėlėmis Moterų Seimo ir ban- 
kieto salėms pagražinti.

Antradienio vakara “Lais
vės” įstaigą aplankė draugas 
Stasys Kukauskas su sūnum 
Vytautu, iš Hudsono, Mass. 
Jiedu - per pereitus šventadie
nius svečiavosi pas savo gimi
naitį Wilima Pratnį. New 
Yorke: aplankė Pasaulinę Pa
rodą ir kai kurias New Yor
ko miesto vietas. Apžiūrėjęs 
“Laisvės” spaustuvę, drg. Ku
kauskas nusipirko Pasaulinės 
Parodos Albumą ir paaukojo 
75c presui išmokėti.

_____________________

Brooklvno Muzėius apie 
Moterį; Seimą 

----r\
Didžiojo Brooklyno Muzie

jaus viršylos labai užintere- 
suoti Amerikos Lietuviu Mo
terų Seimu, kuris prasideda 
šiandien. Apie Seimą ir rank
darbių parodą iie išsiuntinė
ja pranešimą visiems ameri
kiniams laikraščiams.

Reikia pasakyti, kad' Seimo 
rengėjos labai gerai padarė, 
jog kreipėsi nrie Muziejaus 
prašyti Seimui patalpos ir pa
rodai patalpos. Tai bus pui
ki proga išpopuliarizuoti lie
tuviu moterų vardą tarpe 
amerikonų.

Ištekėjo Sal. česnavičiūtė
Antradieni, rugsėjo 5 d., 

ištekėjo Sallv (Salomėja) 
česnavičiūtė. sesuo pačiai ži
nomos dainininkės Margare- 
tos česnavič’ūtės. ši i ūba ėmė 
civili, New Yorko mieste.

Sally’s vyras, Joseph Trjn- 
ga, iš amato yra namų sta
tytojas. Jiedu išvyko į Atlan
tic City porai dienų, praleisti 
“honeymoon.” Po >tam apsi
gyvens New Yorko Miesįe/

Linkime Sally’ei ir jos vyrui 
laimingo gyvenimo. L. B.

. ,----------------------------------

Trumpos Žinutes
, I .

Pasaulinės Parodos direk
toriuj Grover Whalen orlai
viu išlėkė Washingtonan tar
tis su prezidentu Rooseveltu 
Parodos reikalais ryšyje su 
kilusiu karu.

Teisėja Ąnna M. Kross iš- 
'arė teisme Coughlino “Social 
Justice” pardavėją už sumu
rmą paralyžiuoto vaiko, pasi- 
riešinusio fašistų propagan

dai.

Nežinoma moteriškė, apie 
69 metų, užmušta gatvekario 
pįrie DeKalb ir Sumner Avės., 
jai išstojus iš už pastatytos 
mašinos.

Labai Dėkui už 
Nustebinimą

Pereitą sekmadienį gerai 
išsimiegojęs prieš pietus išei
nu Grand Strytu p am and ra- 
voti ir ant “stando” pama
tau “Laisvę” didžiuliu antgal- 
viu. Griebiu skaityti. | žiūriu, 
nustebau, tą patį rytą šeštą 
valandą Anglija ir Francija 
paskelbė karą Vokietijai.

Negalėjau net atsistebėti, 
kaip gi “Laisvė” galėjo taip 
greitai žinias pagauti ir tuo
jau suteikti savo\ skaityto
jams. Tai puikus jiems pa
tarnavimas. Paskui sužinojau, 
kad žinia buvo gauta per ra
dio ir tuojau “Laisvės” dar
bininkai suskato dirbti ir 
laikraštį išleido. Joks kitas 
lietuviškas laikraštis taip grei
tai ir taip pasekmingai ne
informavo savo skaitytojų 
apie tą baisų istorinį įvykį.

Labai dėkui dienraščiui 
“Laisvei.” Lai ją skaito kiek
vienas lietuvis.

Brooklynietis.

užsimokėti duokles ir atsiveskite 
naujų t narių prirašyti j kuopą. — 
Prot. Sekr. C. Reinys.

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

ketvirtadieriį, 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 Avė. Visi nariai 
atsilankykite. — A. Bieliauskienė, 
Sekr. ‘ (209-210)

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

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

■>

Se'rga
Serga Jonas Brusgulevičius- 

Broden; dabar yra Green- 
point ligoninėje. Jis yra LDS 
l .kp. narys. Jonas Grubis at
lankė ligonį ir sako, kad jis 
labai silpnas. 

---O—1—
Dar vis stipriai tebeserga 

M. Mikalauskienė. Protar
piais geriau, / tačiau spėkos 
menkos. Nors randasi namie, 
vienok gydytojas įsakė visuo
tiną poilsį, net lankytojus 
įsakė leist neilgam laikui ir 
ne bile kada.

Amerikiečiai Skubinasi 
Namo iš Europos

Antradienį į New Yorką 
pribuvo iš Europos penki lai
vai, pilni grrįžtančių ameri
kiečių. Jie džiaugiasi laimin
gi pasiekę šios šalies krantus.

Laivas “President Roose
velt” atgabeno 539 pasažie- 
riųs, laivas “Samaria”—693, 
laivas “Scanstates” — 64, lai
vas “Batory” — 642 ir lai
vas “Champlain” — 1,178.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers Magdės, po 

vyru Butanavičienė, taipgi jos dūk
tos Marės Butanavičiūtės ir sūnaus 
Vinco Butanavičiaus. Iš Lietuvoj j 
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)

israWavojimai
Pasirandavoja penki dideli kamba

riai, viekais laiptais aukštyn. Priva- 
tiškam name, arti dviejų subvių. 
Renda $22.00. Prašome kreiptis po 
74a Conselyea' Street, Brooklyn, 
N. Y. (209-211)
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktoriui 
Išbalzamuoja Ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: paršam 

do automobilius ir karietas • 
veselijoms. krikštynoms ir 

pasivažinėjimams
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.♦

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

# 50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622
-------------------------------------- ■■ ■ > ■■ ■----------- ■■ 1

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179-
□------------------------------------------------- (g

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

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

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

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ii* Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI taisyme

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvu ir Žieminių Paltų

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudėnį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar O verkautai vertės $20.00, dabar.. $14.50

$16.50
Siūtai ar O verkautai vertės $24.50, dabar.. $18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

\ Brooklyn, N. Y. ’

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

Namy Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Lietuvių Kuro Kompanija
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MateuŠas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdarau 
nuo 1 valandas

426 South 5th Street
t

Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

IGNAS SUTKUS' t

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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




